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  بقسم الدراسات العليا التارخيية واحلضاريهستاذألا

 جبامعة أم القرى
 

 خص البحثمل
ما أقدمه يف هذه الورقات هو عبارة عن جتربة رائدة يف باب التطبيب العملي عند املسلمني، يندر 
أن جند أحداً من األطباء املسلمني طرح جتربته التطبيبية عملياً يف كتاب أو رسالة، أشار الرازي 

 ليس بالعمق أو املتابعة والكشكري، ومها من األطباء املرموقني يف اإلسالم إىل شيء من ذلك، ولكن
 . الدقيقة اليت طرحها ابن مجيع يف رسالته 

رسالة لطيفة اشتملت على دراسة حالة مرضية موجودة بني يديه، " االستبصار يف زوال الفقار " 
 كان يطببها ويشرف على معاجلتها، - األحديداب -وهي إمرأة من الذوات كانت مريضة باحلدبة 

ها وتطور حالتها، كل ذلك أخذ وصفه حيزاً أكرب يف رسالته بكثري من اجلانب ويراقب أغذيتها، وحركت
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النظري، فما مل جيده يف كتب القدماء فيما خيص هذه العلة، جنده يكتسبه من خالل املالحظة السريرية 
 . واملتابعة املستمرة هلذه احلالة املرضية 

ليلية ومقارنة مع دراسات مماثلة للعديد وحىت يتسىن لنا تقييم عمله هذا، فقد انتهجنا دراسة حت
 . من حذاق األطباء يف اإلسالم 

إن دراسة احلاالت املرضية املختلفة لدى األطباء املسلمني، وإثباهتا يف مصنفات علمية أو رسائل 
اً تأليفياً ومتابعتها وتطورها، مث كيفية التدبري واملعاجلة يعترب فن، تتناول عملياً وصفاً دقيقاً للحالة املرضية 

جديداً ونادراً يف تراثنا الطيب اإلسالمي، ولعل هذا من أهم احلسنات اليت حتسب البن مجيع يف رسالته 
  .هذه، ويف العديد من مصنفاته 

       
אW

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا األمني، وعلى أصحابه 
 ..أما بعد .  إىل يوم الدين الكرام، وعلى من اهتدى هبديه

كان لالطباء املسلمني دور فعال وإبداعي ورائد يف ميدان الطب، جاءوا على كثري             
من جوانبه واشبعوها دراسة وحبثاً، وكان هلم آراًء قيمة وصائبة وإبداعية ظلت مثار اعجاب              

لطـب اإلسـالمي    الغرب إىل يومنا هذا، وبني احلني واآلخر يطالعنا املهتمني بدراسة تاريخ ا           
بدراسة جديدة أو خمطوط جديد جمهول يكشف عن عمل طيب مهم، ولعله من ضمن هـذه                

) م١١٩٨/ هــ   ٥٩٤ت  (الدراسات املهمة واجلادة ما أودعه هبة اهللا بن احلسن بن مجيع            
ومـا  "  االحديـداب    -احلدبه  " اليت تتحدث عن    " االستبصار يف زوال الفقار     " يف رسالته   

م يف الظهر ومضاعفات صحية عند مراحل العمر املختلفة، ومع أمهية هـذه        يلحق هبا من آال   
الرسالة يف موضوعها فهي مع ذلك نادرة يف كتب األطباء، إذا ال نعرف فيما نعلم أن أحداً                 

 .كتب عن هذه العلة يف دراسة مفردة يف كتاب مستقل اال إبن مجيع
ال القالئل مـن األطبـاء      مل يكتب عنها إ   "  االحديداب   -احلدبه  " موضوعها هو   
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ره احلـراين   ـلثابت بن ق  " الذخرية  " ة مثل   ـة العام ـهم الطبي ـرة يف كتب  ـاملسلمني امله 
اليب " التصريف ملن عجز عـن التـأليف      "فصل اجلراحة يف كتاب     ) م٩٠١/هـ٢٢٨ت  (

) " م٩٢٣/ هـ  ٣١١ت(للرازي  " احلاوي  ) " م١٠٠٩/ هـ  ٤٠٠ت(القاسم الزهراوي   
لعلي بن العباس   " كامل الصناعة الطبية    ) " م١٠٣٦/ هـ  ٤٢٨ت  (سيناء  البن  " القانون  
 المني الدولة ابن القـف    " كتاب العمدة يف اجلراحة     ) " م١٠٠٩/ هـ  ٤٠٠ت  (اجملوسي  

، وما أودعه مجيعهم فيما خيص هذه العلة يعد دراسة خمتصرة إذا            )م١٢٨٦/ هـ  ٦٨٥ت  (
الء االطباء وامثاهلم كان هلم دراسات جـادة        ما قورن بعمل ابن مجيع يف رسالته، اال أن هؤ         

الذي قدموا  " وهو العمود الفقري    " وقوية، وآراًء قيمة وصائبة فيما يتعلق مبوضع هذه العلة          
عنه دراسات قيمة فيما يتعلق بتشريح عظامه، وأعصابه، واربطته، وعضالته، مما أودعناه يف             

 .دور الذي اسهموا به يف هذا امليدان بداية هذا العمل للمقارنة واملماثلة، وملعرفة ال
والشيء املهم الذي انفردت به دراسة ابن مجيع عن دراسات من سبقه، أنه كـان               

كان يقوم باالشراف عليها، واخذت متابعتها،      "  االحديداب   -باحلدبه  " لديه حالة مرضية    
نب النظري، فما مل    واكتشاف نوعها، وتطبيبها، ومعاجلتها حيزاً أكرب يف رسالته بكثري من اجلا          
ة فال بد أن يعرفـه      يجيده يف كتب القدماء فيما خيص هذه العلة، وما مل تسعفه به خرباته الطب             

من خالل املالحظة السريرية واملتابعة التطبيبية هلذه احلالة، وبال شك أن ذلك هيأ لـه ميداناً               
صول على معلومات طبية    رحباً لتقييم املعارف الطبية السابقة، ويف ذات الوقت يسر لـه احل          

 .جديدة مل تتيسر لسابقيه من االطباء 
إن دراسة احلاالت املرضية املختلفة لدى األطباء املسلمني، واثباهتـا يف مصـنفات             
علمية تتناول عملياً حالة املرض، وتطوره، ومتابعته، مث كيفية عالجه نادرة جـداً يف تراثنـا         

 .ا العلمية اليت حتسب البن مجيع يف رسالته هذه الطيب اإلسالمي، ولعل هذا من أهم القضاي
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א )١(: 
هو الشيخ املوفق مشس الرئاسة أبو العشائر هبة اهللا بن زين بن حسن بن يعقوب بن                
إمساعيل بن مجيع، ولد ونشأ بالفسطاط يف مصر، وكانت والدته يف الربع األول من القـرن                

لفسطاط مث انتقل إىل القاهرة واكمل تعليمه هنـاك         السادس اهلجري، تلقى تعليمه مبدينته ا     
على يد حكمائها واطبائها، وكان أشهر شيوخه بالقاهرة الطبيب املوفق ايب نصر عدنان العني             

 ٠) م١١٥٣/ هـ ٥٤٨ت (زريب 
وبعد أن أكمل حتصيله العلمي ومرافقته لشيوخ الطب يف حلقـات علمهـم ويف              

 القدرة على ممارسة مهنة الطب ومعاجلـة املرضـى،         البيمارستانات، أحس ابن مجيع أن لديه     
فاظهر يف ذلك قدرة وبراعة كبرية، ومع اشتهاره بالطب العملي فقد كان أيضاً ممن ابدع يف                
التأليف والتصنيف وكان يتمتع مبنهجية سليمة يف تآليفه الطبية، توىف أواخر القرن السادس             

 ٠م ١١٩٧/ هـ ٥٩٤اهلجري وبالتقريب عام 
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هذه الرسالة تقع ضمن جمموع يشتمل على تسع رسائل طبيـة، والنعـرف هلـذا           
، ٢١٣٦/٨اجملموع نسخة أخرى، وهي حمفوظة مبكتبة أمحد الثالث بتركيـا حتـت رقـم               

وكذلك حبثت عن نسخة أخرى منفردة عن هذا اجملموع ومل أحصل على شيء من ذلـك،                
حيـاء  إوعهد البحوث العلمية    م حمفوظة مب  ويوجد من جمموع هذه الرسائل نسخة ميكروفيل      

 .ع جمامي١٧٨ برقم التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى
ورقة منسـوخة خبـط واضـح مقـروء، ومقاسـها           ثالثني  وتقع هذه الرسالة يف     

سم، ونالحظ يف بعض حواشـي اوراق املخطـوط مينـه ويسـره، تصـويبات               ٢٦×١٦
ليت نسـخت ناقصـة، أو       لكلمات  وتصحيحات لبعض الكلمات أو اجلمل الساقطة، أو ا       

نسخت خطأ، ويبدو أن هذه احلواشي ُعملت فيما بعد ألهنا كتبت برياعة ختتلف عن يراعة               
الناسخ األصل، وذلك يبدو واضحاً من آخر مجلة يف املخطوط اليت تؤكد بأن هذه النسخة               
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  .)٢(قوبلت على االصل املنقول منه
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ف يف حديثه عن سبب تأليفه هلذه الرسالة، بأنه كُلف بكتابتها من شخص             يقول املؤل 
فاجتهدت عسى أن آخذ ملن تقدمين      : " ُينسب إىل الفضيلة، وأن أوامره مطاعة إىل أن يقول          

كالماً يف هذا املرض على وفق هذا الغرض، فلما مل أجد ذلك اثبت يف هذه الرسـالة مـن                   
 . )٣(" جياز واالختصار ما رجوت ان يبلغ به املقصود القول يف زوال الفقار على جهة اال

ويتضح لنا من كالمه هذا، أن الرجل اعتمد يف تصنيف رسالته هذه على ما جادت               
ولكن الواقع الذي ملسـناه     . به قرحيته، دون أن يعتمد على قول أحد ممن سبقه من االطباء             

 .سلمني ويونانيني من دراسته هذه، أنه استفاد من عدد من املصادر ألطباء م
ومع ذلك فان عمله يف هذه الرسالة بعد مقارنتها ببعض أعمال املبدعني من األطباء              
املسلمني، يتضح أنه بذل جهداً كبرياً، وقدم دراسة جيدة تبز كل األعمال السـابقة الـيت                

، حبكم دراسته ألعمال السابقني حول هذا       " االحديداب -احلدبة  " حتدثت عن زوال الفقار     
ملرض، وما اضاف إليها من جديد من خرباته الطبية، السيما وأن حالة مرضية كان يقـوم                ا

بتدبريها واإلشراف على معاجلتها، اعطته فرصة  عملية للكشـف واملعاجلـة والتطبيـب،              
وبالشك أن خربته تطورت فيما خيص هذه العله، واعطته الكثري من اجلديد فيما مل جيـده يف                 

 .كتب القدماء
 حال فإنه باإلضافة إىل ما أودعه يف هذه الرسالة من معلومـات طبيـة               وعلى كل 

اعتمد فيها على قرحيته، وكان معينة يف ذلك خربته الطبية ومشاهداته، وجتاربه، ومعاينتـه،              
واشرافه على احلالة املرضية املذكورة، فانه اعتمد واستفاد من عدد من االطباء واللغويني يف              

إن كانت املصادر اليت ذكرها بامسائها قليلة، اال أنه اعتمد يف دراسته            تكوين مادته العلمية، و   
 .ايضاً على مصادر مل يذكرها بامسائها، امنا عول على ذكر امساء مؤلفيها فقط
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 : ونستطيع أن نقسم مصادره يف دراسته هذه إىل أربعة أقسام 
م يكون اجلانب   خربته، ومشاهداته، واحلالة املرضية املذكورة، وهذا القس      : األول  

 . )٤(األكرب من الدراسة اليت قدمها يف هذه الرسالة 
مصادر ذكرها بامسائها، وهي مصادر لغوية اعتمدها لتفسري بعض الكلمات          : الثاين  

 :الطبية، ومصادر أخرى طبية وهي على النحو التايل 
 .)٥()م١٠٠٣/ هـ ٣٩٣ت (المساعيل بن محاد اجلوهري :  الصحاح -
أليب عبد اهللا حممد بن جعفر التميمـي، مـن علمـاء اللغـة              : اللغة   اجلامع يف    -

املعدودين، خدم العزيز باهللا الفاطمي، مث عاد إىل بلده القريوان وبقى هبا ُيعلم اللغة العربيـة                
 . )٦()م١٠٢١/ هـ ٤١٢(إىل أن مات سنة 

 الكويف، مـن    - وقيل سعيد    -لثابت بن أيب ثابت عمرو      :  كتاب خلق اإلنسان     -
  .)٧()م٨٦٥/هـ٢٥٠ت(لماء اللغة املشاهري بالكوفة، لـه العديد من املصنفات ع

 :أما مصادره الطبية فلم يصرح اال بذكر اسم كتاب واحد فقط وهو 
 .)٨(اليب القاسم خلف بن العباس الزهراوي:  التصريف ملن عجز عن التأليف -

والت بامساء مصـنيفها    مصادر مل يذكرها بامسائها، إمنا يذكر مقوالت ونق       : الثالث  
 قال  )١٠(، قال ابقراط، قال جالينوس، قال الرازي      )٩(ذكر ابقراط، ذكر جالينوس   : كأن يقول 

 . )١١(بولس
وهناك معلومات طبية يذكرها وينسبها إىل البعض أو اجلمع من األطبـاء،            : الرابع  

لـذلك امجـع    و: " دون أن يذكر امساء هؤالء األطباء أو تلك املصنفات الطبية كأن يقول             
أنه : " ، أو قوله عند حديثه عن أحد األدوية املفرده          )١٢(... "علماء االطباء واحملققون منهم     

  .)١٣("قد صح عند من ُعين بتجربته من املتأخرين 
אאאW
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وقعت عل جمموع رسائل ابن مجيع الطبية منذ سنوات عديدة، وكنت أثناء عمـل              
سايت عن العلوم الطبية عند املسلمني ارجع إليها من وقت آلخر لإلستفادة منها، ومـن               درا

خالل هذه القراءات واملطالعات، الحظت ما كان عليه هذا الطبيب من قدرة كبرية يف طرق      
مجيع موضوعات دراسته، ومنهجية سليمة يف الكتابة، مما يشري إىل أن هذا الطبيـب كـان                

 .رعة علماً وعمالًيتمتع بشخصية طبية با
ودفعين ذلك إىل أن قمت ويف فترات متقاربة، بقراءة مجيع رسائله الطبيـة هـذه،               
واستقصائها، ودراستها بشكل أكثر دقة وتقييماً، وكنت كلما قرأت رسالة جديدة لــه             
ازداد اعجايب كل مرة به، ولتفننه يف علومه الطبية، وقدرته التأليفية، ومنهجيتـه الرائعـة،               

ذكرت كانت مجيع رسائله مجيلة وقومية، ولكن كان أفضلها مجيعاً فيما أراه وأكثرهـا              وكما  
 :أمهية مايلي 
وهي أمجل رسائله، حتدث فيها عن موضـوع         : )١٤( رسالته يف طبع االسكندرية    -

 من األطباء املسلمني بشكل عملي ميداين عن كثـب، وهـي            حًدمهم يندر أن تطرق لـه أ     
، "االهويـة امليـاه املكـان       "الهل مدينة االسكندرية يف زمنه،      " لطبيةاجلغرافيا ا "دراسة يف   

التصرف يف األعذية واألشربة، واحلركـة والسـكون،        " باالضافة إىل ما أمساه بالتدبري وهو       
 . )١٥("والنوم واليقظة، واالستفراغ واالحتقان، واألعراض النفسائية 

وهي رسالة وجهها إىل صالح الدين      :  املقالة الصالحية يف احياء الصناعة الطبية        -
االيويب رمحه اهللا، وبعد أن طلب منه األخري يف حديث جرى بينهما أن يكتب إليه عن حاهلا                 

هذه الرسالة وجعلها مشتملة على اإلشارة إىل طريق أحيـاء          " وأحواهلا يف أيامه، فكتب إليه      
 ٠اتذهتا وطالهبا  واالهتمام باس)١٦("ا وجتديدها بعد دثورهاـهذه الصناعة ونشره

وهذه املقالة كتبها باسم أحـدى النسـاء،    : )١٧( مقالته يف العلة املعروفة بالدوار  -
أن كبري، فقد وصفها بالكثري من اآلداب واحملاسن واملفـاخر          ــويبدو أهنا كانت ذات ش    
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من كالم اعيان االطباء، وافاضـلهم،      " ، وجعل هذه املقالة يف سبعة فصول مجعها         )١٨(والعلم
 )١٩("املشهورين منهم، واوضح ما استغلق وخلص ما طال، ومتم ما نقص، وحذف ما تكرر               

حتدث فيها عن ماهية املرض، وأسبابه، وكيفية حدوثه، وعالمات كل واحد مـن أنواعـه،               
، واسـتوىف   )٢٠(وقوانني معاجلات اصنافه، مبيناً مدى إرتباط هذه العلة بكافة اجزاء البـدن           

 .يف هذه املقالة بكل اقتدار احلديث عن هذه العلة 
فقـد  " االستبصار يف زوال الفقـار      " اما رسالته هذه اليت بني ايدينا وهي بعنوان         

، )٢١(كانت يف رأيي من أهم وامتع رسائله الطبية عامة، السيما فيما خيص الطب الطبـائعي              
عصـر  فقد تناول موضوعاً يعترب فيما اراه من اصعب املوضوعات الطبية حـىت يف هـذا ال               

 .حلساسيته، وألمهية موضعه، وخطورته يف سالمة اإلنسان وصحته 
وقد تناول دراسته هذه بكل جدية واقتدار، وفصل يف طرحه وابدع إىل حد بعيد،              
ودفعين ذلك إىل حماولة تقييم عمله فيها فيما خيص امراض العمود الفقري لالنسان، ومقارنته              

للـرازي،  " احلاوي"اء يف الدولة اإلسالمية، امثال      باألعمال املماثلة لعدد من مشاهري األطب     
يب أل" التصريف ملن عجز عـن التـأليف      "البن سيناء، وفصل اجلراحة يف كتاب       " والقانون"

" العمدة يف اجلراحـة     " القاسم خلف بن العباس الزهراوي فخر اجلراحلة العربية، وكتاب          
 ٠البن القف وأمثاهلم 

ته هذه على تفصيالت بارزة ومتقنه يف مجيـع         والحظت ان ابن مجيع جاء يف رسال      
داً يف ذلك على ما جادت به قرحيته الطبيـة يف امـر هـذا               ـابواب رسالته وفصوهلا، معتم   

واشار إىل ذلك يف إفتتاحية رسالته أثناء حديثه عمن كتب هذا العمـل بامسـه                . )٢٢(املرض
ب الطـب يف زوال فقـار       ذكر أنه مل جيد فيما وقع إليه، ووقف عليه من كت          : " حيث قال   

الصلب، كالماً شافياً، والتدبرياً كافياً، وامر أن أرسم لـه من القول فيه ما يصل بـه مـن          
. معرفة مرضه إىل منتهى مراده، ومن تدبريه ما يبلغ بالتزامه من معاناته اقصـى اجتـهاده                 

مل أجـد   فاجتهدت عسى ان آخذ ممن تقدمىن كالماً يف املرض على وفق هذا الغرض، فلما               
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 أثبت يف هذه الرسالة من القول يف زوال الفقار، على جهة االجيـاز واالختصـار                )٢٣(ذلك
 . )٢٤( "ه املقصودـمارجوت أن يبلغ ب

وأرى فيما اراه بعد املقارنة بني عمل ابن مجيع هنا وبني كافـة املصـادر الطبيـة                 
ية رائعة فيما خيص هذه    املشهورة فيما خيص موضوع هذه الرسالة، أن ابن مجيع مجع دقائق طب           

العلة، وفصل يف دراسته كثرياً يف كل فصل من فصوهلا، وتناول مفردات دراسـته بـوعي                
وإدراك ملا يكتب، مما يشري إىل أنه كان طبيباً بارعاً يف علمه، متقنـاً يف عملـه، سـليماً يف                    

 .منهجه، واضحاً يف طرحه 
ا اقسام املرض، علله وأسبابه،      فصل فيه  )٢٥(  ورقة ثالثنيوتشتمل هذه الرسالة على     

دالئله واعراضه، كيفية معاجلة كل صنف من اصنافه سواًء اكانت املعاجلة طبيعياً أو غـذائياً        
أو بالدواء، ومل أجد أن أحداً من أصحاب الدراسات السابقة لـه من بلغ مبلغه يف دراسته،                

 الـرازي والزهـراوي، اال أن       وإن كان هناك متاثالً وتشاهباً يف التقسيم املنهجي بينه وبـني          
الباحث  الحظ أن ابن مجيع كان أقدر يف طرحه، وأوسع يف تفصيالته، وأكثر يف معاجلاتـه                 
وادويته، ولقد سبق االشارة إىل ذلك على لسان ابن مجيع نفسه، الذي إجتهـد يف دراسـة                 

ا يبلُـغ بـه     أعمال سابقيه لعله يأخذ منها مراده يف دراسته هذه، غري أنه مل جيد من ذلك م               
  . غرضه فألف رسالته يف هذه العلة

אאאאאW

ما جيب االشارة إليه قبل املضي يف دراسة عمل املؤلف يف هذه الرسالة، ان الباحث               
اليريد مقارنة عمله هنا مبا وصلت إليه الدراسات احلديثة حول العمود الفقـري امراضـه               

 .حيه، ذلك أن العلوم الطبية عامة تطورت يف هذا العصر تطوراً كبرياً آالمه وتشر
لكن املقارنة كما سبق ذكره ستكون مع بعض أعمال مشاهري األطباء املسلمني يف             

إذا هنا تكـون املقارنـة منصـفة        . العصور اإلسالمية املختلفة فيما خيص هذه العلة فقط         
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تميزة عن هذه احلالة املرضية، وان كان هنـاك         ومنطقية، وستبني ان ابن مجيع عمل دراسة م       
تشاهباً يف الكثري من املعلومات، اال أن ابن مجيع متيز يف طرحه للدراسة وفصل فيها كثرياً ويف                 

 .معاجلاهتا 
ومن ناحية أخرى فإن الباحث اثناء تصفحه هلذه املصادر الطبية اإلسالمية، فيمـا             

كل خاص، وما أودعته مـن معـارف طبيـة    خيص أمراض الظهر عامة والعمود الفقري بش   
وتطبيبية عن ذلك، ال خيالف يف كثري من معلوماته عما علم منه يف هذا العصر يف تشـريح                  
العمود الفقري، و عدد فقراته، وارتباطها باألعصاب واألربطة والعضالت، وأرتباط وتأثري           

 الشوكي، فقـد كـان      )٢٦(وتأثر ذلك كله بكافة أعضاء اجلسم املرتبطة هبذا العمود وخناعه         
 .للكثري من االطباء املسلمني جهوداً رائعة وابداعية يف هذا امليدان

أن اهللا خلق العظام عماداً للبـدن ودعـائم         ) م٩٢٣/هـ  ٣١١ت(يذكر الرازي   
الستقامته، وجعلها عظاماً كثرية، هيأ وشكل كل واحد منها بالشكل املوافق ملـا اراد بـه،                

ويسمى -حرك بشيء اثبته يف أحد طريف العظم ووصله باآلخر              ووصل ما حيتاج منها أن يت     
 . )٢٧("وهو جسم أبيض صلب عدمي احلس: " يقول عنه -هذا الشيء الرباط 

ويتصل بالرأس عند الثقب األعظـم،      : " اما تشرحيه لعظام العمود الفقري فيقول       
قب من اجلانبني،   وهو خمرج النخاع اخلرزة األوىل من خرز العنق، وهي سبع خرزات فيها ث            

خيرج منها اعصاب جتيء إىل اجلانب األمين وإىل اجلانب األيسر من البـدن، ويتلـو هـذه                 
اخلرزات خرز الظهر، وهي سبع عشرة خرزة أخرى، أثىن عشرة منها تنسب إىل أهنا خـرز                

ومخس منها هي خرز القطن،     . الظهر، وذلك إىل حد الصدر من األسفل ينتهي عند قبالتها           
اخلرز من هذا املوضع عظم العجز، وهو مؤلف من ثالثة اجزاء تشبه اخلرز، ويتصل              ويتصل ب 

 . )٢٨("به من أسفل العصعص، واجلزء الثالث منها باحلقيقة هو العصعص 
فيتحدث عن تشريح عظـام     ) م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت  (اما علي بن العباس اجملوسي      

ية احلاجة إىل عظم الصـلب     العمود الفقري لإلنسان باتفاق مع الرازي، ويذكر مع ذلك أمه         
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  : )٢٩(ومنافعه وجعلها يف اربع هي
 .انه كاألساس لسائر العظام -١
 .أنه يستر ويقي مجيع األعضاء املوضوعة عليه من األحشاء والعضل -٢
ممر فيه، وللنخاع أمهية قصـوى إذا       " احلبل الشوكي "أنه بتجويفه صار للنخاع     -٣

فجعل " إىل باقي اعضاء اجلسم السيما احلس واحلركة         انه واسطة العقد جلميع أعمال الدماغ     
 . )٣٠("ممره يف الصلب لتتفرع منه سائر األعصاب اليت تأيت األعضاء

 .أنه يستر ويقي وحيفظ النخاع من اآلفات الواردة من خارج-٤
: مث يفصل احملوسي بعد ذلك  تشريح فقار الصلب عددها وحجمها وصفاهتا فيقول       

بع فقارات هي اصغر الفقارات مقداراً، وارقها جرمـاً، وأوسـعها           والعنق مركب من س   " 
جتويفاً، واما الظهر فمركب من اثىن عشر فقاره هن يف مقدارهن أكـرب فقـارات الرقبـة                 

فأما احلقو فمركب من مخس فقارات هن اعظـم مـن           ...  مسكاً، وأضيق جتويفاً     أضخمهنو
 . )٣١("فقارات الظهر واعظم مسكاً واضيق جتويفاً

ويواصل بعد ذلك الكالم على كل فقاره معلالً أساب ضـخامتها أو مسكهـا أو               
ألن : "رقتها، أو كرب جتويفها أو ضيقه، وكان تعليله منطقياً وعلمياً إىل حد بعيد إذا يقـول                 

الفقاره األوىل من فقارات الرقبة املتصلة بالقحف اصغر الفقارات كلها وأوسـعها جتويفـاً              
ر مقدارها فألنه ليس عليها عظم موضوع، وأما سعة جتويفهـا فـألن             وارقها مسكاً، اما صغ   

اجلزء من النخاع الذي حتتوي عليه هذه الفقاره هو اغلظ، ألنه حني يبدأ مـن الـدماغ مل                  
، ويتابع بعد   )٣٢("تتشعب بعد منه شيء من العصب، واما رقتها فتابع لصغرها وسعة جتويفها             

فها وهيئتها وكيفية وضعها، وملاذا كان ترتيبـها يف         ذلك حديثه عن كل فقارة، معلالً أوصا      
 . ذلك املوضع

مع اجملوسي متامـاً يف     ) م١٠٣٦/ هـ  ٤٢٨ت  (ويتفق الشيخ الرئيس ابن سيناء      
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، غري أن الشيخ الرئيس كان أكثر دقة وتفصيال من الرازي،           )٣٣(تعداده منافع الصلب االربع   
الفقرة عظم يف وسطه    "ة فقار الظهر إذ يقول      واجملوسي، وابن القف وامثاهلم يف تناوله لدراس      

ثقب ينفذ فيه النخاع، والفقرة قد يكون هلا أربع زوائد مينة ويسره، ومن جـانيب الثقـب،                 
ويسمى ما كان منها إىل فوق  شاخصة إىل فوق، وما كان منها إىل اسفل شاخصة إىل أسفل،            

 اتصاالً مفصلياً بنقـر يف بعضـها،        واملنفعة يف هذه الزوائد هي أن ينتظم منها اإلتصال بينها         
ورؤوس لقمية يف بعض الفقرات، وللفقرات زوائد ال ألجل هذه املنفعة، ولكـن للوقايـة               

 مث يفصل بعد هذا أشكال هذه الزوائد        ،)٣٤("واملقاومة ملا يصاك، وألن ينتسج عليها رباطات      
وائدها، وكيـف   بدقة، وكيف خلقت بتلك اهليئة، واحلكمة من إختالف  أشكال الفقار وز           

 . )٣٥(تلتف وتنسج عليها األربطة، ودورها املهم يف ذلك
ويؤكد ابن سيناء على أنه لكل جمموعة من الفقرات دور وظيفي خيتلف عـن دور               
اآلخر، ولذلك ُشكلت كل جمموعة وجعل هلا من اهليئة واألربطة والعضالت مـا يناسـب               

 الفقارية هي جمموعة العنق، إذا فصـل        عملها، ولعل أهم ما اهتم به من بني هذه اجملموعات         
كثرياً يف دراستها وإختالفها عن بقية اجملموعات ألهنا االقرب إىل الدماغ واألكثر حركـة،              

، )٣٦( سنسنه"فجعلت قواعدها أطول ورباطاهتا أسلس، وكل فقاره ما عدا األوىل تتكون من             
 . )٣٧("ىل أسفل وجناحان، وأربع زوائد مفصلية شاخصة إىل فوق، وأربع شاخصة إ

يف حديثه عن تشريح    ) م١٢٨٦/ هـ  ٦٨٥ت  (وال خيتلف أمني الدولة ابن القف       
عظام فقار الصلب كثرياً عما جاء به الرازي واجملوسي، بل كان أوضح وأدق  وأكثر تنظيماً                
ألنه ركز يف حديثه عن الفقار فقط، ومل يدخل مع ذلك احلديث عن األعصاب والعضـالت       

: " يقـول ابـن القـف       . فرد للحديث عن كل واحد منها موضعاً خاصاً         واألربطة، بل ا  
الفقرات تبتديء من مؤخر الرأس وتنتهي إىل العصعص، ويسمى هذا مجيعه الصلب، وعدد             

 :فقراته ثالثون فقرة، وتنقسم إىل مخسة أقسام 
 .العنق وفقاراته سبعة : أحدها 
 .فقرات الظهر وعددها اثنتا عشرة فقرة : وثانيها 
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 .احلقو، ويقال لـه القطن وفقراته مخسة : وثالثها 
 .العجز وفقراته ثالثة : ورابعها 

 .العصعص وفقراته ثالثة : وخامسها 
وهي مجيعها مثقوبة يف وسطها ثقب بالطول ينحدر فيه النخاع وتنبت منه أعصاب             

 . )٣٨("من اجلانبني 
 وفائدته وكيف   أمهيتهيه مبيناً   ومل يترك ابن القف شيئاً يف تشريخ الفقار اال وأتى عل          

يتم عمله، وما يرتبط به من األربطة واألعصاب والعضالت والغضاريف مما اليسمح اجملـال              
 . )٣٩(لالتيان بتفصيالته يف هذا العمل املوجز 

وال ننسى الدراسة املستفيضة يف علم التشريح، واليت قام هبا أبو احلسـن بـن أيب                
شـرح  "واودعها يف كتابه    ) م١٢٨٨/ هـ  ٦٨٧ت( النفيس   العالء الدمشقي املعروف بابن   

واليت تؤكد أن هذا الطبيب البارع مارس تشريح اجلسم البشري وبكـل            " تشريح القانون   
تأكيد، ذلك أن دراسته تلك تنيبء عن باحث عملي، ويتضح ذلك يف مجيع أحباثه يف هـذا                 

 سيناء ومن سبقه من األطباء الكتاب اليت علق وزاد عليها، وصحح يف جوانب منها آراء ابن         
وهـو يف    )٤٠(يف تشريح اجلسم البشري، والذي يهمنا هنا هو ما ذكره يف الفصل السـابع             

تشريح عظام الفقرات، اذ أنه اعطى فيها تفصيالت، وتعليالت، واضافات على ما ذكـره              
قرات سابقيه يف تشريح هذه الفقار وبيان عملها، على أنه يؤكد على تقسيم الفقار وعدد ف              

  . )٤١(كل قسم كما ذكره سابقيه متاماً
ما ذكرناه يف هذه الورقات على وجه اإلجياز عن تشريح عظام فقرات الصلب عند              
الرازي، واجملوسي، وابن سيناء، وابن القف، وتفصيالت أخرى مل نذكرها الخيتلف يف كثري             

 عملها بعضها ببعض، وما من دقائقه وتفصيالته، وكيفية عمله وأمهيته، وعالقة هذه الفقار يف        
يتصل هبا من أربطة وأعصاب وعضالت وغضاريف، الخيتلف ذلك كثرياً عما هو معـروف              

، مما يشري إىل أن الكثري من األطباء املسلمني كان هلم           )٤٢(من دقائق هذا العلم يف هذا العصر      
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 .وعي كبري بالتشريح العملي 
 والعضالت، واألربطة، وهذه مل     ومما لـه عالقة مباشرة بتشريح الفقار، األعصاب،      

يترك تفصيلها أياً من االطباء السابقني، بل كان هلم يف دراستها، وتشرحيها، ونسج مداخلها              
وخمارجها يف الفقار، وأمهية وكيفية عملها آراًء صائبة، أجد أهنا مصدر فخر واعتزاز لتاريخ              

 .الطب عند املسلمني 
ا، وخمارجهـا، وسـريها يف اجلسـم،        وتوسعوا يف دراساهتم عن األعصاب منشأه     

وفصلوا أنواعها يف اهليئة والشكل، ونوع العمل الذي تؤديه، ما جعل منها للحس وما جعل               
ويتفق اجلميع على أن منشأ األعصاب هو الدماغ إما من الدماغ نفسه، وإما             . منها للحركة   

نة، وما كان منشأه من     ، فما كان منشأه من الدماغ فطبيعته لي       )٤٣(من الدماغ بواسطة النخاع   
 . )٤٤(النخاع فطبيعته يابسة

ويؤكد مجيعهم مما لـه أمهية يف دراستنا هذه، أن أعصاب احلس واحلركة يف جسم              
 الذي خيرج من مؤخرة الدماغ،      - احلبل الشوكي    -اإلنسان مصدرها الرئيسي هو النخاع      

 خرزتني منه زوج من     ليمر بتجويف الفقار إىل العصعص، وخيرج من النخاع عند ملتقى كل          
، وهـذه األعصـاب     )٤٥(يسره، حىت ينتهي إىل العصعص    : ميينه واآلخر   : العصب أحدمها   

زلة األهنار الصغار والسواقي جتري فيها قوة احلس واحلركة وتوصـله  ـالنابتة من النخاع مبن 
  .)٤٦(إىل مجيع اعضاء اجلسم

مناطق عملها ومسئوليتها يف    أما توزيعهم هلذه األعصاب النابتة من النخاع، وحتديد         
، فهم يقولون أن النخاع ينبت منـه        )٤٧(اجلسم، فال خيتلف ابداً عما جاد به الطب احلديث        

 . )٤٨(أحدى وثالثون زوجاً من أزواج العصب، وفرد ال مقابل له
مثان ازواج منها خترج ما بني خرز العنق، واعصاب هذا اجلزء من العمود الفقـري               

  .)٤٩(رقبة، واحلجاب احلاجز، والكتفني والعضدين والذراعني واليدينيتوزع يف الرأس وال
ـ   ـواثنا عشر زوجاً من خرز الظهر، وهذه تتوزع يف منطق           )٥٠( نـة الصدر والبط
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ومخسة أزواج من خرز القطن، وتتوزع يف عضل الصلب، وجـزء مـن عضـل الـبطن،                 
  . )٥١(ن ـ والساقيوالزوجان االسفالن يرسالن شعباً كباراً إىل جزء من الفخذين

أما األعصاب اخلارجة من العجز والعصعص، فهي ستة أزواج تتفـرق يف عظـم              
العجز واألجزاء القريبة منه، وبعضها يشترك مع آخر زوجني من عصب القطن، وينحـدر              

 أي اهنـا تتـوزع يف العظـم         -معهما إىل الفخذين والساقني والرجلني ولكن بشكل غائر         
 خبالف تلك اليت تأيت من القطن فاهنا تتوزع يف املناطق الباقية القريبـة  -واملناطق القريبة منه   

 اما باقي أعصاب العجز والعصعص فاهنا تتوزع يف عضـل املقعـدة واملثانـة               -من اجللد   
 . )٥٢( والقضيب أو الرحم

ومما لـه عالقة بتشريح فقار الظهر العضل واألربطة واألوتار، ويف هذه األجـزاء             
املسلمني آراء قيمة وصائبة يف تشرحيها، ويف كيفية اتصاهلا ببقية أعضاء اجلسم،            كان لألطباء   

 ٠ويف عملها وأمهية وجودها 
ووصفوا هيئة العضل، واألربطة، واألوتار، وعللوا حكمة اخلالق أن جعلها بتلـك            

فجوهر األربطة بني جوهر العظـم      . الصفة، وفرقوا بني كل واحد واآلخر يف لونه وتكوينه          
 ومنشأها  )٥٣(هر العصب، ولذلك فهي عدمية الدم واحلس، ولوهنا اقل بياضاً من العظام           وجو

  : )٥٤(من اطراف العظام، وهلا منفعتان يف جسم اإلنسان
 ٠لربط العظام بعضها إىل بعض يف مواضع املفاصل : أحدمها 
 ٠اهنا تربط العضل بالعظام : الثانية 

 الرباط والعصب، ومنفعتها أيضاً مركبـة       واما األوتار فإن جوهرها وسط فيما بني      
من فعل الرباط والعصب، وذلك من شأنه أن حيس وحيرك ويربط العضل بالعظام، وشـكل               
األوتار خيتلف كاختالف شكل الرباط فمنها ماهو مستدير، ومنها ما هو عريض، ومنها مـا               

 . )٥٥(هو زائد يف العرض رقيق يف قوام االغشية
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مركبة من حلم وعصب وأربطة، أما عملها فهو اهنا آلـة           وأما العضلة فهي عندهم     
احلركات االرادية، وخيتلف شكلها حبسب مواضعها يف اجلسم، فهي التزال حلميـة إىل أن              
تقرب من العضو الذي يراد حتريكه وهناك تتشظى إىل شظاياً ليفية، ويتخلل فيما بينها شظايا               

باقي األجزاء املكونة للعضلة، وإذا قربت من       الرباط النابت من العظم، مث يتخلل فيما بينها         
اجلسم املتحرك هذا دق طرفها وفارقها اللحم وبقي العصب واألربطة الغري وهو ما يعرف              

  . )٥٦(اء بالوترـطبألعند ا
، ويؤكد ذلك ابن    )٥٧(أن عدد عضالت الصلب مثان واربعني عضلة      : يقول الرازي   

منها ما يثنيه إىل خلف، ومنها ما حينيه إىل قـدام  عضل الصلب، : " سيناء ولكنه فصل قائالً     
، فالثانية إىل خلف، هي املخصوصة بان تسمى عضل الصلب، ومها عضلتان كل واحدة              ...

ويسـميان  ... واما العضل احلانية فهي زوجان      ... منهما مؤلفة من ثالث وعشرين عضلة       
 . )٥٨(" املتنني 

אאW

ا قد اتينا على دراسات بعض األطباء املسـلمني عـن العمـود الفقـري               نوإذا ك 
وتشرحيه، والذي يعد أساساً لدراسة األطباء فيما بعد ومن ضمنهم ابن مجيع، فالبـد مـن                

" " احلدبـة "الولوج يف دراسته وعمله يف رسالته هذه اليت تتحدث عن علة زوال الفقـار               
 .دراسات األطباء املسلمني ومقارنتها ببعض "  االحديداب

 :جعل ابن مجيع دراسته يف ثالثة أبواب، يشتمل الباب األول على ثالثة فصول هي 
 .يف املرض وأقسامه : الفصل األول 
 .يف علله واسبابه : الفصل الثاين 

 .يف دالئله واعراضه : الفصل الثالث 
 جلات هذه املرض هي أما الباب الثاين فجعله يف مخسة فصول تتحدث عن قوانني معا
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 . )٥٩(يف معاجلات الصنف االسترخائي: الفصل األول 
 . )٦٠(يف معاجلات الصنف الرحيي: الفصل الثاين 

 .يف معاجلات الصنف الورمي : الفصل الثالث 
 . )٦١(يف معاجلات الصنف التشنجي: الفصل الرابع 

 .يف معاجلة الصنف البادي السبب : الفصل اخلامس 
لثالث من رسالته هذه، فخصصه لوصف احلالة املرضية الـيت عرضـت           أما الباب ا  

 :عليه، وجعله يف فصلني 
 ٠يف ختصيص املرض : الفصل األول 
 ٠يف إختيار األدوية  : الفصل الثاين 

ويف الفصل األول من الباب األول، يفصل ابن مجيع أنواع انزالق الفقار وجعلـه              
  :)٦٢(ثالثة أقسام

 ٠ يف الفقار والفك التام اخللع: القسم األول 
 ٠الزوال الكبري الذي يقارب اخللع : القسم الثاين 

ل الذي اليبلغ احلدين السابقني، وهذا النوع الثالـث هـو           االزو: القسم الثالث   
  . موضوع رسالته

واخللع التام ومـا    : " ويصف ابن مجيع حالة املريض يف القسم األول والثاين قائالً           
ضغط النخاع ال حمالة ضغطاً شديداً ورمبا وّرمه، ورمبا هتكه، وإذا اهنتك            يقاربه من الزوال ي   

النخاع بطل من مجيع األعضاء اليت باقي عصبها من موضع اهلتك، أو ممـا دونـه حسـها                  
وحركتها، وإذا تورم تشنجت، ولذلك صار الفك التام وما يقاربه من الزوال إذا عرض يف               

ه، ألنه ُيعدم التنفس على املكان من أجـل ان خمـارج            الفقارات العليا من العنق قتل صاحب     
 . )٦٣("العصب احملرك آلالت التنفس من دون تلك الفقارات
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والرجاء يف  "أما عالج حالة املريض يف هذين القسمني فيقول ابن مجيع أهنا مستحيلة             
 . )٦٤("مجيع ذلك قليل ضعيف، ولذلك الينبغي أن يشتغل بعالجه

قسام إنزالق الفقرات، فهو مامل يصل إىل الفـك التـام، أو            أما القسم الثالث من أ    
الزوال الكبري املقارب للخلع، وهذا القسم هو ما عناه واهتم ابن مجيع بدراسـته يف هـذه                 

  :)٦٥(الرسالة، وهذا القسم جعله نوعني
زوال بسيط، ويعين بذلك أن يكون الزائل من الفقرات واحدة أو أكثـر،             : األول  

 .مجيعاً إىل جهة واحدة اال أن زواهلا 
زوال مركب، ويف هذا يكون الزائل جمموعة من الفقرات، بعضها إىل جهة            : الثاين  

 .والبعض اآلخر إىل اجلهة األخرى 
ع الزوال البسيط، من حيث كيفية العلـة وصـفتها إىل ثالثـة             ـويقسم ابن مجي  

  :)٦٦(ضروب
 البـدن، وهـذا يسـمى       ما يكون الزوال فيه إىل االمام، أي إىل بـاطن         : األول  

، الن اجلزء الزائل من الصلب إىل داخل ينخفض موضعه من الظهـر، فـإن               )٦٧("بالتقصع"
 .  )٦٨("القعس"تركب معه نتوء من اخلفض فيسمى 

ما يكون الزوال فيه اخللف، وهذا النوع يكون اجلزء الزائل من الصلب فيه             : الثاين  
 .)٧٠(، أو الفَْرَسة)٦٩(ينشز ويرتفع موضعه من الظهر ويسمى احلدبه

أو " االنفتال، واإللتواء "ما يكون الزوال فيه إىل أحد اجلانبني، وهذا مساه          : الثالث  
ألن الصلب إذا عوج ومال حزمته إىل أحد اجلانبني انفتل الظهـر            " ،  " الصلب   )٧١(جنف"

 . )٧٢("والتوى  
 :ويف مجيع هذه األنواع من الزوال منها 

وذلـك إذا   ... ما يرى الصلب من صاحبه كأنه قد كسر         " ما يكون بزاوية وهو     
 .  )٧٣("كان اعوجاجه وانثناؤه من موضع واحد منه 
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كأنه قد قوس وُحىن على تدريج جزأً       " ومنها ما يكون بغري زاوية، وهو الذي يرى         
 . )٧٤("فجزأً، وكأن املعوج منه قطعة من حميط دائره
ـه ضروب وأنـواع كـثرية توجبـه        ع أن ل  ـأما الزوال املركب، فيذكر ابن مجي     

  )٧٥(القسمة
 على النخاع   - احلدبة -مث يفصل ابن مجيع بعد ذلك مدى تأثري أنواع زوال الفقار          

أن الزوال إذا كان من نوع التقصع أو احلدب، وكـان           : الشوكي وعلى األعصاب فيقول     
ـ              ذلك فـإن   بدون زاوية فإنه اليضر بالنخاع وال بشيء من خمارج العصب النابت منه، ول

األعضاء املرتبط عصبها مبوضع العلة تبقى سليمة وال يأتيها الضرر، أما إذا كانت احلدبـة               
بزاوية فإن النخاع يتمدد، ويف هذه احلالة يتأثر العصب النابت من موضع العلة وبالتايل يؤثر               

 . )٧٦(على األعضاء اليت يتصل هبا يف حسها أو حركتها أو االثنني معاً 
 زوال الفقار من نوع اإللتواء، فإن العصب واألعضاء املرتبطة به البـد     أما إذا كان  

 . )٧٧( رـار الظهـل كثرياً يف فقـأن تتأثر، وهي أشد ما تكون يف فقار الرقبة وتق
ولعل أمجل ما ذكره املؤلف هنا هو حديثه عن حدبة األطفال وعلى الرغم أنـه مل                

 قدم معلومات طبية علمية حقيقية إذا ما قورنت مبا     يأت على مجيع أسباهبا بالنسبة هلم، إال أنه       
وهذا املرض أكثر ما يعرض للصبيان، وللذين هـم يف          : "هو معروف اليوم يقول ابن مجيع       

 اليشـب وال ينمـو      )٧٨(، وإذا عرض ملن هو يف سن النشء بقي صدره قمياً          ...سن النشء 
فضاؤه فعرض بسبب ضيقه مـن  كثرياً، فإذا منت الرئة مع سائر األعضاء األخر ضاق عليها  

عسر التنفس أمر شديد مهلك على األكثر، ولذلك صار اخلطر يف هذا املرض إذا عـرض                
 .  )٧٩("للذين هم يف النشء اكثر منه يف املستكملني 

ويناقش ابن مجيع يف الفصل الثاين من الباب األول اقسام هذا املرض مـن جهـة                
  : )٨١( تقع يف قسمني، فجعلها مخسة أسباب)٨٠(اسباب هذه العلة
أسباب خارجة بادية السبب، كالسقطة، والصرمة، والنطحة، والصـدمة،         : األول  

 .وحنو ذلك 
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ة بدنية، وهي الرطوبة اللزجة، والريح الغليظـة، والـورم          ـأسباب داخل : الثاين  
 .، والتشنج )٨٢(اجلاسي

 .) ٨٣( وواضحفما كان منه بادي السبب فال حيتاج إىل تفصيل وتبيان فاالمر ظاهر
فإهنا إذا طال إحتباسها أزلقت مفاصـل الفقـار،         " أما ما كان سببه رطوبة لزجة       

وجعلتها معرضة للزوال واالخنالع، وبلّت رباطاهتا وارقتها، فجعلتها ضعيفة عن حفظهـا،            
عاجزة عن ضبطها على وضعها، وأكثر ما يكون عن هذا السبب إما إلتواء، وإما حـدب،                

 . )٨٤("وإما التقصع 
أما احلدب الذي تسببه الريح الغليظة،  فذلك حيدث إذا احتبست هذه الريح هناك              

 . )٨٥( ب ذلكـدفعت الفقار بشدة متددها دفعاً شديداً، فيحدث احلدب بسب
فألنه ميدد العضالت اليت هو فيها      " أما احلدب الذي يسببه الورم اجلاسي الصلب        

 واألعضاء والرباطات املتصـلة هبـا إىل جهتـه          متديداً شديداً، يتمدد بتمديدها األعصاب    
فتنجذب الفقرات املتصلة هبا إىل تلك اجلهة، فإن عرض هذا املد ملا يف اجلانبني معاً من تلك                 

 وكان املنجذب فقرة واحدة، أو فقرات متوالية عـرض          - اعين جانيب الصلب     -األعضاء  
، وهذا الضرب من الـزوال      ...منه التقصع، وإن كان فقرات غري متوالية كان منه احلدب         

  . )٨٦("مركب من زوال بعض الفقرات اىل داخل وبعضها إىل خارج 
أما احلدب الذي يسببه التشنج االمتالئي واالستفراغي، فذكر أن االعضاء يف كلتا            

 . ) ٨٧( اـاحلالتني تتعرض للتقلص والقصر، فتجذب الفقارات املتصلة هبا إىل جهته
: عراضه، فيذكرها يف الفصل الثالث من هذا الباب فيقول          أما دالئل هذا املرض وا    

التقصـع،  : ان أقسامه الثالثة من حيث اجلهات اليت مييل إليها احلز املائل من الصلب وهي               
اما اقسـامه مـن     . أن دالئلها ظاهرة بينه لوقوعها حتت احلس        : واحلدب، واإللتواء يقول    

 والرحيي، والورمي، والتشنجي، والبـادي      االسترخائي،: حيث األسباب املوجبة لـه وهي      
ـ          ـالسبب، فإن التفرقة بينها ليست بي      روق ـنه وال ظـاهرة، ولـذلك احتاجـت إىل الف
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 .  )٨٨(والعالمات
ويفرد ابن مجيع الباب الثاين بامجعه عن قوانني معاجلات هذا املرض، وجعل لكـل              

 .)٨٩(قسم من اقسامه من حيث األسباب املوجبة لـه فصالً كامالً
وهذا الفصل بكل أسف مل جنده بني ورقات املخطوط األصل، غري           : الفصل األول   

أننا مل حنرم من معرفة وجهة نظره العالجية بالنسبة هلذا الصنف وهو االسترخائي، ذلك أننا               
: نالحظ بعض قوانني عالجاته يف الفصل الثاين املخصص ملعاجلة الصنف الرحيي إذا يقـول               

  )٩٠("لدة عن مادة خلطية، فإن عالجه شبيه بقانون عالج االسترخائي إذا كانت الريح متو"
ويف الفصل الثاين يفصل كثرياً يف كيفية معاجلة الصنف الرحيي، فيؤكد أن الريح إذا              
كانت متولدة من مادة خلطية فالبد من اتباع خطوات حمددة يف عالج هذه احلالة وذلـك                

  :)٩١(على النحو التايل
 . مبا يسخن ويلني باعتدال وينضج جيب االبتداء-١
البد من تلطيف الغذاء وتقليله إىل أن تتهيأ املادة املولـدة للـريح، وتسـتعد               -٢
 .، مث تستفرغ ببعض األدوية )٩٢(لالستفراغ 
واألمر األهم بعد ذلك هو معاجلة العلة اليت تسبب هذه الريح الغليظة، وذلك             -٣

رديئاً مولداً هلا لينقطع تواردها ومعانـاة العضـو         يتم باصالح مزاج البدن السيما إذا كان        
 ،)٩٣(العليل نفسه، واشار هنا إىل عدد كبري من األدوية تستخدم يف هذه احلالـة العالجيـة                 

 . )٩٤(ونوه ايضاً إىل أن بعضها لـه من القوة ما يؤدي إىل كسر الرياح املؤذية يف الظهر
هتا حسب احلالة املرضية، وذكـر      استخدام االدوية مبقدار حمدد يف كميتها وقو      -٤

 . )٩٥(عدداً كبرياً من االدوية املستخدمة يف ذلك
اعطى أمهية كبرية لضرورة معاجلة العضو املصاب بالضمادات، واملسـوحات،          -٥

 . )٩٦( ةـرق العالجيـواملروخات، وحدد أدوية معينة ملثل هذه الط



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٤٠٠
 

دة العضو املصاب طبيعته، كما وأكد على أمهية الرياضة ودورها الكبري يف استعا      -٦
وإن كانت الريح إمنا تولدها عن نقصان احلرارة وقصورها عن اهلضم للغذاء، أو             : " فيقول  

عجزها عن حتليل فضالته وتلطيفها فإن قانون عالجه إنعاش احلـرارة الغريزيـة بالرياضـة               
 . )٩٧("املعتدلة املشتركة للنفس والبدن 

يت أعطى هلا أمهية كبرية يف معاجلة هذه احلالة         والغذاء واحد من أهم األسباب ال     -٧
املرضية، فأكد على ضرورة مراعاة نوعيته وكميته السيما وأن هذه احلالـة مـن حـاالت                

 .  )٩٨( االنزالق سببها مادة اخللطية
اما الفصل الثالث فخصصه لكيفية معاجلة الصنف الورمي املسبب إلنزالق الفقرات           

ملزيل للفقار، من أن يكون حدوثه فيما يلي بـاطن البـدن مـن    ال خيلو اخلراج ا   " إذ يقول   
 . )٩٩("الصلب أو فيما يلي ظاهره منه 

ويف دراسته يف هذا الفصل يعطي أمهية كبرية ملناقشة الورم الذي يسبب اإلنـزالق              
لدى األطفال، ويطرح آراء بعض مشاهري األطباء يف هذه املسألة أمثال الرازي، الذي يرى              

، وخيالفه ابـن مجيـع   )١٠٠( ارـه األورام متماثلة إذا اصابت األطفال أو الكبأن خطورة هذ  
 :  إمنا إختص به الصغري السن ألمرين: وأنا أقول : " قائالً 

 .عجز قوته عن تنقية صدره : أحدمها 
 . )١٠١("أسراع العفن يف رئته للينها وفرط رطوبتها: واآلخر 

ان :  اليت يسببها الورم اجلاسـي فيقـول         هذا يف حدبة األطفال، اما حدبة الكبار      
حالتهم إذا ازمنت، واستحكمت، واستقرت احلدبة زمناً على حاهلا، فإنه يصعب معاجلتـها             

: وعودهتا إىل حالتها الطبيعية، حىت لو زالت العلة املسببة لزوال الفقرات يقول عن ذلـك                
أزمن مل يكن ليـربأ، فإمـا أن        أمجع علماء األطباء واحملققون منهم، على أن هذا املرض إذا           "

يتدارك حالة ابتدائه قبل حصول احلالة اخلارجة، فُعوجل اخلراج بصواب عالجه إىل أن يـربا،               
، ويدلل على صواب ما ذهب إليه هؤالء األطباء احملققون، ما حدث            )١٠٢("فإنه ميكن أن يربأ   
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نني، عرض لـه ورم    فقد شاهدت صبياً من ابناء سبع س      : " لـه فعالً مع أحد مرضاه يقول       
حار عظيم يف وسط ظهره، وكان مائال إىل اجلانب األيسر من الصلب قليالً، والتوى فيـه                
صلبه التواًء ظاهراً، ومنعه أن ينتصب قائماً مستوياً، وكان لـه منذ عرض لـه ثالثة عشر               

يام معـدودة   يقول بعد ذلك أنه اتبع مع هذا الطفل برناجماً عالجياً وغذائياً ال            . )١٠٣("يوماً  
 . )١٠٤("فاحنل الورم و عاد صلبه إىل شكله الطبيعي"

اليت يكون سببها ورماً يف الصلب، إذا أمكـن         " احلدبة"يؤكد ابن مجيع أن حاالت      
تداركها يف أول حدوثها، فإن عالجها سهل وممكن يف اغلب حاالته، إذا كان ممـا ميكـن                 

  : )١٠٥(عالجه وبرؤه، وذلك على النحو التايل
 واخلراجات  )١٠٦(عالج ما ميكن برؤه من هذا الصنف هو عالج سائر الدبيالت          -١

  .الباطنة يف ابتداءحدوثها 
 .، أو احلجامة ملن الميكن فصده )١٠٧(اما الدم فيفصد الباسليق-٢
البد من استخدام األدوية املسهلة من غري عنف، وتلطيف االغذية قدر احتمال            -٣

 .القوة 
ت األورام الباطنة اجلاسية، سـواء أكانـت حملـالت          ضرورة استعمال حملال  -٤

، فإن فات واصبحت مده، فالبـد       )١٠٨(مشروبة أو اضمده، وذلك قبل أن تصبح مادته مده        
من فتحه وتفجريه، ويعاجل بعالجه وتنقيته وتنظيفه قبل أن ُتفسد املده العضو املصاب ومـا               

 .حوله 
ية معاجلة الصنف التشنجي مـن      اما الفصل الرابع من الباب الثاين، فخصصه لكيف       

 :، ويف دراسته ملعاجلة هذا الصنف جعله قسمني " االحديداب-احلدبة "اصناف زلق الفقار 
فإن كان امتالئياً وكانت املادة املالية البلغم اللـزج         : " فيقول  : اإلمتالئي  : األول  

حنوها فإهنا انفع   ، ولكنه يؤكد على استخدام املروخات و      )١٠٩("فعالجه كعالج االستراخائي    
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 . )١١٠( ألصحاب هذه احلالة ملا هلا من تأثري على تسكني اآلالم
واما إذا كانت املادة املالية دماً وكان الغالب عليها الدم فينبغـي أن يسـتفرغ               " 

 . )١١١("ويلطف الغذاء بقدر احتمال القوة ... بالفصد واحلجامة 
فراغي إذا استحكم فال طمع يف برئه،،       فاما االست : " يقول عنه   : الثاين االستفراغي   

ه، الترطيب باالغذيـة واملشـروبات واملروخـات    ـه فطريق عالج  ـواذا تدورك يف ابتدائ   
 . )١١٤( )١١٣("  والسعوطات )١١٢(واحلقن

ويف الفصل اخلامس من هذا الباب يتحدث ابن مجيع عـن معاجلـة زوال الفقـار                
الفصل هو أهم فصول دراسته عملياً يف هذا        البادي السبب، وهذا    "  األحديداب   -احلدبة  "

 : الباب، ويقسم معاجلته الصناف االحديداب من النوع البادي السبب إىل اربعة اقسام 
 . )١١٥( إذا كان فكاً تاماً  أو مقارباً للفك فالعالج فيه: األول 
إذا كان تقصعاً فالرجاء فيه ضعيف النه قل ما ينجو صاحبه من العطـب،              : الثاين  

 . )١١٦( ذرةـارج متعـألن احليلة يف دفع اخلرز الزائلة من داخل أو جذهبا إىل خو
زالق التواًء إىل أحد اجلانبني فحاله قريب من حال مـا           ـإذا كان اإلن  : ث  ـالثال

 . )١١٧(قبله 
مث يعـرض    . )١١٨(وأن كان حدباً وكان قريب العهد باحلدوث أمكن برؤه        : الرابع  

ولكنـه   . )١١٩(ري مخس طرق عملية لرد الفقرات اىل وضعها الطبيعي        ملعاجلة هذا القسم األخ   
مع ذلك يوصي بأن ال يلجأ الطبيب إىل هذه الطرق العالجية إال إذا كان متيقناً من عملـه،                  

، ويف مجيع احلاالت العالجية     )١٢٠( داًـر ج ـفقد وصف هذا العالج بأنه شديد األمل وخطي       
 موثوق بفالحه، وال مقطوع بنجاحه، ولست أمنـع         وباجلملة هو عالج غري   : " لـه يقول   

هبذا القول أن يستعمل الطبيب يف عالج هذا املرض التسوية بالرفق واللطـف، والربـاط               
  .)١٢١("باللوح اللطيف وما جيرى جمرى ذلك 
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ويف  الباب الثالث من هذه الرسالة اللطيفة يبدأ ابن مجيع يف ذكر معاينة مريضـه،                
، ووضعها، وكيفية عالجها، أي أنه افرد هذا الباب باكمله لذكر هذه            وذكر حالته املرضية  

 . )١٢٢(احلالة املرضية، وهذا شيء مجيل ورائع يندر أن جنده يف أغلب تراثنا الطيب 
يف أي األصناف املقدم ذكرها يدخل مرضه، وأي األدوية         "  هذا الباب ب     نََوْنوَع

 .وجعل هذا الباب يف فصلني " هي أوفق لـه 
وجعله يف ختصيص املرض، ووصف احلالة املرضية، ولقد ابدع ابن          : لفصل األول   ا

مجيع غاية االبداع يف دراسته هلذه احلالة املرضية، ويف كشفه السريري، حىت توصل إىل نوع               
زوال الفقار من بني أنواعه اخلمسة، ولقد فضلت أن أعرض مجيع ما ذكره يف هذا الفصـل                 

 : ية العلمية وتفننه يف عمله الطيب يقول ابن مجيع ليتبني القارئ قدرته الطب
، أن أول ما  عرض هلـا وجـع يف           )١٢٣(ذكرت احلضرة الغالية ادام اهللا تأييدها     " 

 من غري محى، واستمر اياماً كثرية، مث اعقب ذلك أمل يف اخلاصرتني، واحلـالبني،               )١٢٤(القطن
ه، ومتدد شـديد، مث اشـتد األمل        وما دون السّره، غري ثابت يف مستقر واحد مع نفخة كثري          

 .، وكان الرباز معه يندفع على عادته، ويصحبه اخلام كثرياً )١٢٥(فصار قولنجاً
ومتادت احلال على ذلك مدة طويلة، مث حدثت بعد ذلك أوجاع يف الظهر، وكانت              
تذهب تارة وتعود أخرى، وتضعف تارة وتقوى  أخرى، من غري ان  حتفظ نظاماً وال ترتيباً،                 

 .ودامت احلال على ذلك مدة طويلة 
مث حدث يف النفس ضيق وعسر شديد، مث تبع ذلك زوال الفقار علـى تـدرج،                 

وضعفت الرجالن، مث ملا خرج اخلراج يف اخلاصرة صلُحت الرجالن وقويتا، ومل يبق فيهمـا               
 جيده مـن    إال أمل يف القدمني ليس شديد، واهنا حتس يف موضع الزوال وجعاً إعيائياً شبيهاً مبا              

حتمل ثقالً، وان سوء اهلضم يعرض هلا كثرياً، واهنا إذا استقام هلا حال اهلضم وقتاً ما حسنت                 
حاهلا، ووجدت خفة حركة وهنوضاً، وإذا ساءت حاله كانت بضد ذلك، واهنا تستضر مبـا               
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ـ                 ا يّبرد ولو ادىن تربيد، ويعرض هلا منه تقلص، وزيادة يف األمل، وعجز عن احلركة، وتنتفع مب
 .يسخن ويلني من االدهان والضمادات وحنوها 

واهنا مل يطرأ عليها سبب من أسباب هذا املرض الباديه، وظاهر أن هذا الزوال ليس               
 .ببادي السبب ألهنا ذكرت انه مل يطرأ عليها سبب يوجبه 

وال بورمي ألن دليله اخلاص به غري املفارق له، ان يتقدمه يف املوضع وجع ثابت مع                
ثقل فقط ويتبعه حدوث الزوال، ويستمر ذلك الوجع معه فال يسكن إىل أن ينحـل               متدد و 

 .الورم أو يبطل حس العضو، والوجع الذي ذكرت أنه تقدمه والذي حتسه معه ليس كذلك
وال بتشنجي ألنه لو كان تشنجياً لكان إما عن رطوبة وكان حيدث بغته، ألن ذلك               

عة من مشاهري املتطببني وأكابرهم  مثل الـرئيس أيب          دليله غري املفارق لـه على ما اتفق مجا       
، وإن كان فيه نظر ليس يليق ذكره هبذه الرسـالة،           )١٢٧(، وابن سرافيون  )١٢٦(علي بن سيناء  

، )١٢٨(وقد ذكرت أنه مل يعرض بغته، وإمنا عن يبوسة وكان يقترن بـه اجلفـاف والقحالـة             
 .االت، وليست احلالة كذلك ويتقدمه اجملففات من االمراض واالستفراغات واالنفع

وإذا مل يكن بادي السبب وال ورمياً وال تشنجياً، فهو إما استرخائي واما رحيي واما               
مركب منهما، إذا مل يبق غري ذلك، وإذا نؤِمل ما تقدم إقتصاصه تبني أنه مركب منهما أعين                 

 ٠أن سببه الرطوبة اللزجة والريح الغليظة 
لتولـدمها، وإمـا     رت أنه تقدم حدوثه فهو إما سـبب       فألن مجيع ما ذك   : أما أوالً   

حادث عنهما وتابع هلما وشاهد على إستيالئهما وغلبتهما، وذلك أن تواتر التخم، وسـوء              
اهلضم، وقلة التحفظ  يف األغذية واألكثار من الغليظة اللزجة منها أسباُب تولدمها، ويوجب              

أسفل البطن املثفلـه، مـع النفخـة،        كثرهتا وجع القطن الثابت من غري محى فيه، واوجاع          
والتمدد، والقولنج، الذي يندفع معه الرباز على العادة، وبروز اخلام معه، وأوجاع ا لظهـر               
غري املستقرة وال الثابتة على حال واحدة، كلها متولدة إما عنهما وإما عن أحدمها، وصالح               

تضـرارها بـاملربدات،    حاهلا مع صالح اهلضم وجودته، وفسادها مع فساده ورداءته، وإس         
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 .وانتفاعها باملسخنات احمللالت، تؤكد صحة ما تقدم ذكره 
فألن الذي ذكرته من تقدم األوجاع يف الظهر اليت تـذهب وتعـود،             : واما ثانياً   

وتقوى وتضعف، وتضيق النفس وتعسره، وحدوث الزوال على إثره، شاهد عـدل علـى              
 دليل صدق على    )١٢٩( ةـة الفاجلي ـترخائيالرحيي وحدوثه على تدرج، واقتران احلال االس      

الرطويب، وإذا قد اتفقت األشياء املقدم ذكرها يف الداللة على اجتماع األمرين فقد ارتفـع               
 .الشك واإلشكال يف انه مركب من الصنفني املذكورين 

يضاً فمما يظهر ما تقدم إقتصاصه، أنه ملا إجتمع يف البدن مقدار كثري من البلغم               أو
 بسبب ما تقدم من سوء اهلضم اندفع إىل اجلهة السفلى مليله بطبعه إليها، ودفـع                )١٣٠( اخلام

الطبيعة لـه عن حومة األعضاء ا لرئيسة حملاماهتا عنه فقبله القطن فولد منه الوجع املذكور،               
مث ملا إستمر تولّده واجتماعه بسبب قلة التحفظ يف التدبري والغذاء، واندفع ما إجتمع منـه                

إىل تلك اجلهة، لذينك السببني فقبلته األمعاء وتولد منه فيها ريح غليظة، فكان عـن               ايضاً  
ذلك وجع يف اخلاصرتني واحلالبني، والنفخة والتمدد، ومل يكن مستقر يف مسـتقر واحـد               
ولكوهنا رحيية، وملا امتألت االمعاء من ذلك اخللط وطال احتباسه فيها، تشـرب جرمهـا               

قولنج املذكور، وكان الرباز يندفع معه لكونه ليس بثفلي، وكـان           وحصل بني طبقاهتا منه ال    
اخلام يربز معه المتالء جتويف املعا منه، وطال أمره لغزارة مادته وغلظها وكثـرة مـددها،                
بدوام سوء اهلضم وتواتر التخم ملا عجزت القوى عن دفع ما جيتمـع منـه إىل األعضـاء                  

، ملا البد ان يناهلا من الضعف  بسـبب فسـاد            احلسية، ونفيه عن حومه األعضاء الرئيسية     
املزاج الالزم عن طول جماورته، واستيالئه على البدن وغلبتـه، ودوام مداومـة االسـقام،         
ومقاساة اآلالم، وقل رسوبه ملا خالطه من الريح النافخة صار منبثاً يف البدن، فقبل الظهر منه                

قبول الظهر لـه قبول القطن لكونه أقوى       واالعصاب ما ولد أوجاعها املذكورة، وملا مل يكن         
وملا . منه، وملا كانت املادة خلطية رحيية كانت تلك األوجاع غري مستقرة على حال واحدة               

تواتر إندفاعها إليه وتكرر حصوهلا فيه، وصار قبوله هلا أسهل وايسر، ودفعـه أياهـا عنـه                 
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قـار، وجعلـها عرضـة      اضعف واعسر، حصل فيه من الرطوبة اللزجة ما أرخى أربطة الف          
للزوال واالخنالع، ومن الريح الغليظة ما مدد االعضاء املُلْبسة عليها احمليطة هبا متدداً شديداً،             
أوجب مزامحتهما آلالت النفس، وعرض ضيق النفس وعسره املذكور، ودفع الفقار دفعـاً             

 .شديداً، قضى بزواهلا واعان على ذلك، وما تقدم من استرخاء اربطتها 
 أضرت املادة احلالة يف القطن ملخارج عصب الرجلني لطول جماورهتا هلا ضعفتا،             وملا

فلما اندفعت إىل اخلاصرة صلحتا، فاما الوجع الباقي يف القدمني، فيشبه ان يكون سـببه أن                
جزءاً من املادة اليت كانت يف القطن، إندفعت يف وقت خروج اخلراج إىل القدمني واستقرت               

 .هما لعسر حتلل ما حيصل فيهمافيهما، ومل ينجل من
واما أمر اهلضم وانتعاشها باستقامة حالة وضعها مع فساده واختاللـه، سـببه أن              
الرطوبات الفضلية، والرياح البخارية اللتان مها سبب مرضها يقالّن ويسكنان إذا جـادت             
 اهلضوم وحُسنت، ويكثران ويتحركان إذا فسدت، وقلتهما وسكوهنما منعشان، وكثرهتمـا          

 .وحركتهما مضعفان 
وما ذكرته من استضرارها باملربدات، واسترواحها إىل املسخنات واحمللـالت مـن            

برداً ومجوداً، والريح غلظاً، واملسام     )١٣١(االدهان والضمادات فسببه أن املربدات تزيد اخللط      
ح وحتللـها وتوسـع     ـج اخللط وتعدله، وتطلف الري    ـضعفاً، واملسخنات واحمللالت تنض   

 . )١٣٢("ام املس
إن من ينظر من االطباء املختصني بعلم العظام فيما ذكره ابن جيمع يف هذا الفصل               

 : من هذه الرسالة اللطيفة، يدرك مسألتني مهمتني 
أنه اعطانا صورة جيدة ومثالية، عن املنهج الذي اتبعه املؤلف يف قراءة هذه             : األوىل  

ية العلمية اليت سار عليها ابن مجيع يف استطراده         أن املنهج : احلالة، مما نستطيع معه أن نقول       
وصف هذه احلالة املرضية، وقدرته على تعيني أو حتديد املرض، ينيبء عن تفكـري علمـي                
سليم، وعن منهجية قومية، قوامها املشاهدة واملالحظة، مث استقراء النتائج يف ظل تطور هذه              
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 .احلالة املرضية 
ة جلية وواضحة عن التطبيب العملـي يف عصـره          أن املؤلف اعطانا صور   : الثانية  

وكيفيته، وهي حقيقة مفخرة من مفاخر االطباء املسلمني، وعلى الرغم من أن ما توصل إليه               
املؤلف يف بعض اجزاء دراسته هذه اليتفق كثرياً مع ما نعرفه يف هذا العصر، إال أنه توصـل                  

 . عاش فيه إىل نتائج طبية قيمة وجيدة إذا ما قورنت بالعصر الذي
 وخصص ابن مجيع الفصل الثاين من الباب الثالث مجيعه، ملناقشة وتفصيل كيفيـة             
معاجلة احلالة املرضية اليت كان يقوم باإلشراف على تطبيبها، فذكر أن املرض الذي يعاين منه               
املريض مركب من الصنفني االسترخائي والرحيي، وأن هذه العلة آثارت لدى املريض علـل              

 حرارة مزاجها، وكثرة تعبها، ودوام تفكريها، وحنافة بدهنا، وضـعف معـدهتا،             أخرى مثل 
، )١٣٣(واعصاهبا الباطنة، واسراع احلميات إليها من ادىن سبب، وغلبة السهر والعطاس كثرياً           

 : وهنا اتبع قانوناً معيناً ملعاجلة مريضه وهو على النحو التايل 
 .)١٣٤("ملادةاالتهيئة، وانضاج وجوب تلطيف الغذاء وتنقية البدن بعد "-١
 ما يبقى حمتبساً من املادة يف العضو العليل، وذلك بإستعمال االدوية            )١٣٥(حتليل-٢

 . )١٣٦(اللطيفة املقوية
البد من استخدام أدوية خاصة بالرحيي، وذلك لتحليل الرياح الغليظة املسـببة            -٣
 . )١٣٧(هلذا املرض
حبة هلذه العلة، فعالجها يكون بتجنب مجيع       اما بالنسبة لالمراض األخرى املصا    -٤

االدوية الشديدة القوية على اجلسم، وهنا يشري املؤلف إىل طرفية أخرى مهمـة يف حيـاة                
مريضه، وهي ضرورة االبتعاد عن االدوية القوية السيما املركبة منها واليت هلا تـأثري علـى                

، املصاحبة  ابتهامراض اليت انت  ألثرة ا  فهو يشري إىل ان ك     - املناعة الطبيعية    -القوى الطبيعية   
هلذه العلة، كان سببها تناوهلا الكثري من االدوية الشديدة والقوية، اليت أثرت علـى قـوة                
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الطبيعة لديها، فأصبحت مناعتها ومقاومتها لالمراض ضعيفة حىت أهنا تصاب مـن احلمـى              
استبداهلا بادوية خفيفـة     و )١٣٨(ولذلك نصح العليل باالبتعاد عن تلك االدوية      . الدىن سبب   

، وهذه االدوية اليت قررها ملريضـه ونصـحه         )١٣٩( ةـولطيفة على املعدة واألعضاء الباطني    
باستخدامها جعلها نوعني، أدوية مفردة ومركبة ميكن استخدامها بشكل داخلي، وادويـة            

 .أخرى ميكن استخدامها بشكل خارجي 
 كاحلبوب واملعاجني واالشربة، فاشار     ما االدوية اليت ميكن استخدامها من الداخل      أف

إىل العديد من أنواعها اليت ليس هلا تاثري على األعضاء الباطنة، واثىن كثرياً على أوفق هـذه                 
 ا لذي اثىن    )١٤٠(الراوند الصيين : االدوية وأكثرها تنقية لالعضاء الداخلية ومن ضمن ذلك         

ألنه ليس امناال يضر باملعدة فقـط، بـل          : " عليه كثرياً خمالفاً بذلك آلراء القدماء فيه قائالً       
يقويها ويقوي سائر األعضاء الباطنة تقوية بالغة، ويفتح سددها، وينقي رطوباهتا الفاسـدة             

وليس ينبغي أن يلتفت إىل ما يظنه عامة االطباء من أنه اليسهل            .. وجيففها ويزيل استرخائها    
 ُعين بتجربته من املتأخرين أنـه ُيسـهل         غري رقيق البلغم والصفراء، إال أنه قد صح عند من         

البلغم اللزج اخلام، وينقي الدماغ، وحيل القولنج البلغمي والرحيي، وينفـع مـن الصـرع               
 . )١٤٢("، والفاجل، واحلدب)١٤١( البلغمي، والشقيقة

، اليت ميكن اسـتخدامها     )١٤٣(وذكر بعد ذلك جمموعة من األدوية املفردة واملركبة       
 أن هلا منافع كبرية ملعاجلة مسببات هذه العلة يف باطن اجلسم، وذكـر       بشكل داخلي، ذاكراً  

أن لبعضها من القوة واملعاجلة والتأثري ما ميكن االعتماد عليه مبفرده، مع لطافته وبرودتـه يف                
ما يسـهل   " الباطن، وحتدث عن منافع هذه األدوية فمنها املسهالت املقوية للمعدة، ومنها            

 االعصاب واملفاصل، وخيرج البلغم اللزج، واخلام، وحيلـل الـنفخ،           برفق واعتدال، وينقي  
ويقوي األعضاء الباطنة وخاصة املعدة، فإنه شديد التقوية هلا خمفـف لرطوباهتـا الفضـلية               

 . )١٤٤( "الفاسدة، معني هلا على استمراء االغذية 
ألفضـل،  ويؤكد ابن مجيع على أن هذه األدوية اليت ذكرها هنا ملعاجلة مريضه هي ا           
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فهذه األدوية وما جرى جمراها ينبغي أن       : " والبد من االعتماد عليها وترك غريها فهو يقول         
يكون العمدة يف تأليف ُمسهالهتا، فأي ما سوى هذه الطبقة من األدوية القوية االسهال، أو               

يف العرية من تلك اخلالل فاالجود االّ يستعمل شيئاً منها، فإن دعت إليه ضـرورة فليبـالغ                 
 . )١٤٦(" ويقي االعضاء الباطنة من مضرته)١٤٥(اصالحه مبا يكسر سورته

 أو وصفات طبية مركبة من ادوية       )١٤٧( وطرح ابن مجيع يف رسالته هذه تسعة أنواع       
خمتلفة، يعتقد أهنا االفضل ملعاجلة هذه العلة، وهي عبارة عن حبوب واشربة ومعاجني، جعلها              

رضى من استخدام األوفق منها ملزاجه وقوته، ومدى قبول         خمتلفة التركيب ليتمكن آحاد امل    
  . جسمه هلذه االدوية حبيث ال تتأذى االعضاء الداخلية

ذلك فيما خيص االدوية اليت تستعمل من داخل، اما األدوية اليت تسـتعمل مـن               
خارج، فذكر اهنا عبارة عن ضمادات وادهان يدخل يف تركيبها العديد من االدوية املفردة،              

، وحـدد   )١٤٨(هذه حذر منها ذلك الذي يؤثر على جلد املريض، أو ُيسخن اسخاناً مفرطاً            و
 حىت يتمكن املرضى االنتقاء منها حسب       )١٤٩( جمموعة من مركبات هذه االضمدة واالدهان     

ويقوي االعضـاء    مزاج اجلسم وقوته ايضاً، ومجيعها حيلل الرطوبات والرياح املزيلة للفقار،         
 .سترخيةويشد اربطتها امل

والغذاء لـه دور كبري يف معاجلات ابن مجيع هلذه العلة، فذكر أنه ينبغي للمـريض               
هبذه العلة أن يتجنب كل االعذية اليت تغذي غذاًء غليظاً، أو لزجاً، أو بلغمياً، وكـل مـا                  

، وعدد يف ورقات كل تلك األعذية اليت ينبغي أن          )١٥٠(يسبب النفخ والرياح وعسر اهلضم    
 . )١٥١(ملريض هبذه العلةجيتنبها ا

أما تلك االغذية اليت نصح املريض باستخدام ما يشاء منها، فذكر من ذلك عـدداً               
، من فراخ احلمـام،     )١٥٢( وافياً ما بني أنواع اخلبز البلدي، والطيور والفراريج، والنواهض        

أنواعـاً  واالطعمة اليت يتأدم هبا، موضحاً كيف يتم اعدادها وما يدخل يف تكوينها، وذكـر               
 . )١٥٣( ةــة اليابسـة، واالطعمـخمصصة من احللوى والفاكه
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ينبغي أن يدخله بعد إندفاع الفضول، وقبل       : " ومل ينس ابن مجيع أمر احلمام فقال        
 )١٥٥(، مث يستخدم أنواعاً من النطوالت     )١٥٤("تناول الطعام، وميكث فيه بقدر أحتمال القوة        

علة من غري عنف، مبيناً كيف تتم عملية التدليك ملثل هذه        ويعقبها بالتدليك اخلفيف ملوضع ال    
  .)١٥٦(العلة

ن أمهيتـها   إهذا ما جاء عليه ابن مجيع يف رسالته اللطيفة هذه، وكما ذكرنا سابقاً ف             
تبدو يف منهجيتها السليمة، وكوهنا تطرق واحداً من أهم الدراسات الطبية، ليس قدًميأ فقط              

فيه العلوم والدراسات الطبية اىل حد بعيد، فال زال الطب          بل يف هذا العصر الذي تطورت       
يأيت كل يوم بدراسات ومعاجلات جديدة فيما خيص إنزالق العمود الفقري مما يشري إىل أمهية               

هذا مجلة ما وجدته من القول يف هذا املرض         : "وقوة هذه الدراسة اليت اختتمها املؤلف بقوله        
ا ليس هو مذكوراً، مجعناها مع فكرة متقسمة ومهـوم          مسطوراً، مع ما مسحت به القرحية مم      

 . )١٥٧( "متراكمة
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אאא

سنقتصر هنا على ترمجة مقتضبة جداً، الغرض من ذلك التعريف به فقط، فهنا ك دراسة كاملة عنـه                   )١(
سعد / ع االستاذ الدكتور    الذي قمت بتحقيقه م   " طبع االسنكندرية   "وعن حياته العلمية يف رسالته      

 .عبد اهللا البشري 
 ٠ أ ٤٤ابن مجيع االستبصار، الورقة  )٢(
 ٠ أ ب ١٦نفسه، الورقة  )٣(
حديثه عن هذه احلالة املرضية، وصف املرض، وكيفية املعاجلة، واختيار األدوية واألغذيـة يشـتمل                )٤(

 ٠من رسالته البالغ عدد ورقاهتا ثالثني ورقة % ٦٠على 
ـ     : لومات موسعة انظر، القفطي     ملع )٥( معجـم  : ، ياقوت   ٢٢٩، ص ١انباه الرواه على انباه النحاه، ج

 ٠ ١٥١، ص٦االدباء، جـ
ـ     : ابن خلكان     )٦( لوعـاه يف    ا بغيـة : ، السيوطي   ٣٧٤، ص ٤وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، ج

 ٠ ٧١، ص١طبقات اللغويني والنحاه، جـ
 ٠ ٤٨١، ص١بغية الوعاه، جـ: وطي ، السي٧٦الفهرست ص: الندمي  )٧(
كان الزهراوي من أفضل األطباء اللذين عرفتهم األندلس اإلسالمية، بل أفضل اطباء اإلسالم فيمـا     )٨(

يتعلق باجلراحة، اشتهر بكتابة هذا السيما الفصل الثالثون منه الذي يتعلق باجلراحـة، تـرجم اىل                
آلن، ومن هذا الكتاب تعلمت أوروبا أصول علم اجلرحة         الالتينية ومجيع اللغات االوروبية املعروفة ا     

تراث اإلسـالم   : ، آرنولد   ٥٠١عيون االنباء ص  : ، ابن ايب اصيبعة     ٢٨٦بغية امللتمس ص  : الضيب  
 ٠ ٢٠٨-٢٠٧احلضارة العربية ص: ، ريسلر ٧٣٤ص

 ٠ ب ٢٠االستبصار، الورقة : ابن مجيع  ) ٩(
 ٠ أ ٢٣نفسه الورقة  )١٠(
 ٠ ب ٢٧ نفسه الورقة )١١(
 ٠ ب ٢٣نفسه الورقة  )١٢(
 ٠ أ ٣٢نفسه الورقة  )١٣(
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معهد البحوث العلمية واحياء التـراث اإلسـالمي،        . سعد البشري   .  د -مريزن عسريي   . حققه د  )١٤(

 ٠مركز أحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 
 ٠ أ ١٨٣طبع االسكندرية، الورقة : ابن مجيع  )١٥(
 ٠ ب ٢٠٧املقالة الصالحية يف احياء الصناعة الطبية، الورقة :  مجيع ابن) ١٦(
هو أن يتخيل االنسان أن مجيع ما حوله يدور عليه فال يستطيع فتح عينيه، أو أن يثبت قائماً : الدوار )١٧(

مفـاتيح  : أ، اخلوارزمي   ١٣١يف العله املعروفة بالدوار، الورقة      : ابن مجيع   . أو جالساً لكنه يسقط     
 ٠ ٥١التنوير يف االصطالحات الطبية، ص: ، القمري  ١٨٦العلوم، ص

 ٠ أ ١٣٠يف العلة املعروفة بالدوار، الورقة : ابن مجيع )١٨(
 ٠ أ ١٣٠نفسه، الورقة )١٩(
 ٠ ب ١٣٠نفسه، الورقة )٢٠(
بـدن  هو الذي يدرك متاماً عمل الطبيعة يف جسم اإلنسان، فيدرك ما يورده إىل ال             : الطب الطبائعي   )٢١(

: الـرازي   . بنوعه وبسائر حاالته واصالحاته، وباحلاالت اليت بالطريق اليت يرد فيها وباصـالحاهتا             
 ٠ ٦٨أدب الطبيب ص: الرهاوي  . ١٠٢كتاب املرشد أو الفصول ص

 ٠مع االشارة إىل أنه قد اعتمد على بعض الكتب الطبية السابقة )٢٢(
ان لـه موقفاً من كتب الكثري من االطباء املسلمني، وحذر          ما جيب االشارة إليه هنا أن ابن مجيع ك        ) ٢٣(

كامل الصناعة الطبية لعلي بن العباس اجملوسي، وكتـاب         : تالمذة الطب من االعتماد عليها، امثال       
املنصوري للرازي، وكتاب املسائل يف الطب حلنني بن اسحاق، وغريها من الكتب الطبية األخرى،              

از، وذكر بأن أصحاهبا تومهوا واومهوا الناس بأن كنانيشـهم تلـك             واليت وصفها باالختصار واإلجي   
ابقراط وجالينوس اللذين كان يرى أن مصنفاهتما هـو  : تغين عن االطالع على كتب القدماء امثال  

. ملعلومات موسـعة  . وذلك ما اليرى صحة الباحث    . ما جيب أن يعول عليه ويعتمد تالمذة الطب         
 تعليم الطب يف املشرق اإلسالمي نظمه ومناهجه حىت هناية القرن السابع            :مريزن عسريي   . د: انظر  

 ٠ ٧٨-٧٧اهلجري، ص
 ٠ب - أ١٦االستبصار يف زوال الفقار، الورقة : ابن مجيع )٢٤(
الـرازي يف كتابـه       صفحة، مع العلم أن أفضل وأكثر من تناوهلا من االطباء اآلخرين هو            ستونأي   )٢٥(

 .٩٧-٨٧، ص١١ت فقط جـاحلاوي، وذلك يف عشر صفحا
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مفاتيح : اخلوارزمي  . العرق األبيض الذي يف فقار الظهر، وينبت منه ومن الدماغ العصب            : النخاع  )٢٦(

 ٠ ١٨٢العلوم ص
 ٠ ٣٤املنصوري، ص)٢٧(
 ٠ ٤٣ - ٤٢املنصوري، ص)٢٨(
 ٠ ب ٣١، الورقة ١كامل الصناعة الطبية، جـ)٢٩(
 ٠ ب ٣١ الورقة ١نفسه، جـ)٣٠(
 ٠ أ ٣٢، الورقة ١ـنفسه، ج)٣١(
 ٠ أ ٦٢، الورقة ١نفسه، جـ )٣٢(
 ٠ ٧٢، ص١القانون يف الطب، جـ)٣٣(
 ٠ ٧٣، ص١القانون، جـ: ابن سيناء )٣٤(
 ٠ ٧٤-٧٣، ص١نفسه، جـ)٣٥(
 ٠ ٢٢٩، ص١٣لسان العرب، جـ: ابن منظور . حرف فقرة الظهر : السنسنة )٣٦(
 ٠ ٧٥، ص١القانون، جـ: ابن سيناء )٣٧(
 ٠ ٢٢، ص١كتاب العمدة يف اجلراحة، جـ : ابن القف)٣٨(
 ٠ ٢٥-٢٢، ص ص١نفسه،  جـ)٣٩(
 ٠ ١٠٨-٩٦كتاب شرح تشريح القانون، ص ص )٤٠(
 ٠ ٩٧نفسه، ص)٤١(
 ٠ ١٠٣-٩٤، ص ص ٢١-١٥، ص ص ١اطلس تشريح االنسان، جـ: سوبوتا)٤٢(
 ٠ أ ٣٦، الورقة ١كامل الصناعة الطبية، جـ: اجملوسي )٤٣(
 ٠ أ ٣٦قة ، الور١نفسه، جـ)٤٤(
 ٠ب ٣٧، الورقة ١كامل الصناعة الطبية، جـ: ، اجملوسي ٤٩املنصوري، ص: الرازي )٤٥(
 ٠ ب ٣٧الورقة  كامل الصناعة الطبية، جـ: ، اجملوسي ١٠٩، ص١القانون، جـ: إبن سيناء )٤٦(
 ٠ ٧٣، ص٣أطلس تشريح اإلنسان، جـ: ، سوبوتا ١٢١جسم اإلنسان، ص: لويس )٤٧(
ـ : ، ابن سيناء    ٥١نصوري، ص امل: الرازي  )٤٨( كامـل  : ، اجملوسي   ١١-١١٤، ص ص    ١القانون، ج

ـ   ـ     : ب، ابن القف    ٣٧، الورقة   ١الصناعة الطبية، ج ، ص ص   ١كتاب العمدة يف اجلراحة، جـ
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٠ ٤٧-٤٤ 
ـ  : ، ابن سيناء    ٥٢-٥١املنصوري،ص:الرازي)٤٩( : ، اجملوسـي    ١١٧-١١٤، ص ص    ١القانون، جـ

ـ    ـ    :  ب، ابن القف     ٣٧ة  ــورق، ال ١كامل الصناعة الطبية، ج ، ١كتاب العمدة يف اجلراحة، ج
 ٠ ٤٤ص

ـ    : الرازي )٥٠( ـ    ١١٦، ص ١املنصوري، ابن سيناء القانون، ج ، الورقة  ١، اجملوسي، كامل الصناعة، ج
 . ٤٦، ص١ جـ،ة يف اجلراحةدكتاب العم:  أ، ابن القف٣٨

ـ : ، ابن سيناء    ٥٢املنصوري، ص : الرازي   )٥١( كامل الصـناعة،  : ، اجملوسي  ١١٦، ص ١القانون، ج
 .٤٧، ص١كتاب العمدة، جـ:  أ، ابن القف٣٨، الورقة ١جـ

ـ : ، ابن سيناء    ٥٢املنصوري، ص : الرازي   )٥٢( كامل الصـناعة،  : ، اجملوسي  ١١٧، ص ١القانون، ج
  .٤٧، ص١كتاب العمدة، جـ:  ب، ابن القف ٣٨، الورقة١جـ

 ٠ ب ٣٨، الورقة ١كامل الصناعة، جـ: اجملوسي  )٥٣(
 ٠ ب ٣٨، الورقة ١نفسه جـ )٥٤(
 ٠ ب ٣٨، الورقة ١نفسه، جـ )٥٥(
ـ : ، ابن سيناء    ٤٦املنصوري، ص : الرازي   )٥٦( كتاب العمدة يف   : ، ابن القف    ٨٩، ص ١القانون، ج

 ٠ ٦٠اجلراحة، ص
 ٠ ٤٨ص: املنصوري  )٥٧(
ـ  )٥٨(  العمود الفقري،   ، ملعلومات حديثة عن تشريح عظام واربطة وعضالت       ١٠٣، ص ١القانون، ج

. أطلس تشـريح االنسـان      : ملقارنة ذلك مبا أودعه األطباء املسلمني يف هذا اجملال، انظر سوبوتا          
ـ   ـ    ٢٧-١٥، ص ص    ١العمود الفقاري، ج ، ١٠٣-٩٤، ص ص    ١، أربطة العمود الفقاري، ج

 ٠ ١٥٢-١٤٢، ص ص ١عضالت الرقبة واجلذع، جـ
التنـوير،  : العضو مثل النائم ال حيس إال بكد، القمري         وهو اخلدر، وذلك ان يصري      : االسترخاء   )٥٩(

 ٠ ٥٣ص
 ٠ ٥٧وهو ريح غليظة تطول مدة لبثها يف بعض جتاويف البدن وتغلظ، نفسه، ص: الرحيي  )٦٠(
اجنذاب العضو إىل أصله فإن اجنذب إىل جانب تعّوج العضو إليه، وإن تكافأ اجنذب إىل               : التشنج    )٦١(
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مفاتيح : ، اخلوارزمي   ٥٣التنوير يف االصطالحات الطبية   ص      : القمري  . اجلانبني وتقلص العضو    
 ٠ ١٨٦العلوم  ص

 ٠ب - أ١٧االستبصار يف زوال الفقار، الورقة، : ابن مجيع  )٦٢(
 ٠ب - أ١٧الورقة . االستبصار يف زوال الفقار : ابن مجيع  )٦٣(
دث فك خلرزة من خرزات الظهر      مىت ح : "ب، يقول الزهراوي    - أ ١٧نفسه، الورقة   : ابن مجيع    )٦٤(

التصريف ملن عجـز    " . أو العنق الفك التام، أو زالت خرزات كثرية عن مواضعها فال عالج فيه              
 ٠ ب٢٨١عن التأليف الورقة 

 ٠ ب ١٧االستبصار يف زوال الفقار، الورقة : ابن مجيع  )٦٥(
القـانون،  : يناء  ـ عند ابن س    ب، انظر هذه احلاالت الثالث     ١٧االستبصار، الورقة   : ابن مجيع    )٦٦(

 ٠ب ٢٠١ة ـ، الورق١ جـ،ةـكامل الصناعة الطبي: ، اجملوسي٣٣٢، ص٣جـ
احلدبة زوال من الفقرات، اما إىل داخل الظهر، أو إىل قدام وهو حدبه املقـدم،              : يقول ابن سيناء     )٦٧(

ـ     و التقصـع،   احلدبة إىل قدام ه   : ، ويقول الرازي  ٢٣٢، ص ٣وقوم يسمونه التقصيع، القانون، ج
 ٠ ٨٩، ص١١احلاوي جـ

ـ  : ابن منظور   . نقيض احلدب، وهو خروج الصدر، ودخول الظهر        : القعس   )٦٨( ، ٦لسان العرب، ج
واذا وقع بشركة من عظام القص مسـي        : ويقول ابن سيناء اثناء حديثه عن التقصيع         . ١٧٧ص

 ٠ ٣٣٢، ص٣القانون، جـ. القعس 
ـ : انظر الرازي    )٦٩( ـ : ، ابن سيناء    ٨٨، ص ١١احلاوي، ج : ، الزهـراوي    ٣٣٢، ص ٣القانون، ج

ـ  " االحديداب، احلُداب "ويسميه االطباء اليوم    .  ب   ٢٨١التصريف، الورقة    ة ـاملوسوعة العربي
 . ٢٢٠، ص١ جـ،ةـالعاملي

احلدبة، أصابته فرسة إذا زالت فقرة من       : األحدب، والفرسة   : يقول ابن منظور الفريس     : الفَْرسة   )٧٠(
واما الريح اليت يكون منها احلدب فهي الفرصة بالصاد، وان كان هناك            : ره، وقال أيضاً    فقار ظه 

،  انظر ايضاً حول معاين ١٦٢، ص٦لسان العرب، جـ. من يطلق كلمة الفَْرَسة على ريح احلدبة  
 .ب- أ١٨االستبصار الورقة : ابن مجيع. هذه الكلمات وتفسريها

ـ ،ربـلسان الع . يف احد شقيه ميل عن اآلخر     : رجل أجنف   : يقول ابن منظور     )٧١( ، ٣٢، ص ٩ ج
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 .٣٤-٣٣، ص٩نفسه، جـ. أي منحين الظهر : رجل أجنف : وقال أيضاً 
 ٠ ب ١٨االستبصار، الورقة : ابن مجيع  )٧٢(
 ٠ ب ١٨نفسه، الورقة  )٧٣(
 ٠ ب ١٨نفسه الورقة  )٧٤(
كامـل  : اجملوسي  . دمياً انظر عنه    وعن قسمة الطب يف  عرف األطباء ق       .  ب   ١٨نفسه،  الورقة     )٧٥(

 . أ ٨ب، ٧،  الورقة ١الصناعة الطبية، جـ
 ٠ أ ١٩االستبصار، الورقة : ابن مجيع  )٧٦(
 ٠ أ ١٩نفسه، الورقة  )٧٧(
ـ   : ابن منظـور  . صغري احلجم متداخالً  : القمي   )٧٨( ـ  ،١٣٤، ص١لسـان العـرب، جـ  ،١٥جـ

  ٢٠١ ص
مـن  : "  أ، وانظر للمقارنة ما ذكره يف هذا الرازي إذ يقـول             ١٩االستبصار، الورقة   : ابن مجيع    )٧٩(

ـ " ه حدبة قبل نبات الشعر يف العانة فانه يهلك          ـاصابت ، اما الزهراوي فقال     ٩٥، ص ١١احلاوي ج
كثرياً ما تعرض هذه العلة لالطفال الصغار، وعالمة ابتدائها يف الطفل ان حيدث عليه ضيق النفس                " 

ـ     ا" عند القيام واحلركة     : "  أ، وابن سيناء يقول      ٢٣٧، الورقة   ٢لتصريف ملن عجز عن التأليف، ج
 تضيق على الرئة املكان، فيحدث سوء التنفس، وإذا حـدث يف            - وخصوصاً إىل داخل     -واحلدبة  

ـ   " الصىب، منع الصدر أن ميعن يف انبساطه واتساعه، فتختلف اعضاء الـنفس              ، ٣القـانون، جـ
 ٠ ٣٣٢ص

ـ      حتدث الرازي عن أ    )٨٠( ، وحتدث عنها ابن سيناء     ٩٦، ص ١١سباب هذه العلة يف سطرين، احلاوي، ج
ـ     أن من أهم أسـباهبا ضـربة أو        : ، أما الزهراوي فيقول     ٣٣٢، ص ٣يف ثالثة اسطر، القانون، ج

ـ   قد يعرض ذلك من خـارج      : " ب، اما ثابت بن قره فيقول       ٢٨١، الورقة   ٢سقطة، التصريف ج
اخل مثل خراج خيرج يف عظم الصلب، وحيدث مـن رطوبـة            مثل ضربة أو سقطة أو دفعة، ومن د       

ـ     : ، كما انظر اجملوسي     ٢٨كتاب الذخرية يف علم الطب، ص     " لزجة   ، ١كامـل الصـناعة، جـ
 ٠ أ ٢٠١ة ـالورق

 ٠ أ ٢٠ -ب ١٩ابن مجيع، االستبصار، الورقة  )٨١(
 ٠ ١٤٧، ص١٤لسان العرب، جـ: ابن منظور . هو الصلب : اجلاسي  )٨٢(
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 ٠ أ ٢٠االستبصار، الورقة : مجيع ابن  )٨٣(
 .  والتقصع هي اإللتواء إىل الداخل أ،٢٠نفسه، الورقة )٨٤(
 ٠ أ ٢٠نفسه، الورقة )٨٥(
 ٠ أ ب ٢٠نفسه، الورقة )٨٦(
 ٠ أ ٢١ - ب ٢٠االستبصار، الورقة : ابن مجيع )٨٧(
 ٠ أ ٢١نفسه، الورقة )٨٨(
: املعاجلات ختتص بنوع احلدبة وسببها، فيقول ثابت        يذكر االطباء السابقون البن مجيع ضروباً من         )٨٩(

فعالج السقطة يكون برد العضو إىل موضعه، والشد مع بعض املراهم، والذي يكون من الضربة               " 
فعالجه عالج الفاجل من التنقية والتمريخ واملسوح، واما احلادث من رياح حتتبس حتت الفقـارات               

، وهكذا جند بقية األطباء يذكرون مـا ذكـره          ٢٨صكتاب الذخرية يف علم الطب،      .." فعالجه  
ثابت يف كيفية املعاجلة وباختصار، ومل يشذ عنهم إال الزهراوي الذي اعطى صورة رائعة عن عملية                
املعاجلة مدعمة بالرسوم، وذكر طريقتني يف عملية رد الفقرة إىل موضعها، مث جاء على ما يتبع ذلك          

ـ   : ملعلومات موسعة انظر، الـرازي      . من رباطات واضمدة وجبائر وغريها       ، ١١احلـاوي جـ
ـ : ابن سيناء   ٩٦ص ـ  : ، اجملوسي   ٣٣٤-٣٣٣، ص ٣القانون، ج ، الورقـة   ١كامل الصناعة، ج

 ٠ أ ٢٨٢ - ب ٢٨١، الورقة ٢التصريف، جـ:  أ، الزهراوي ٢٠٢-ب٢٠١
 ٠ ب ٢١االستبصار، الورقة : ابن مجيع  )٩٠(
 ٠ ب  ٢١نفسه، الورقة  )٩١(
من وسائل املعاجلة عند االطباء املسلمني لتخفيف احتباس اية مواد يف جسم االنسان،             : راغ  االستف )٩٢(

كاحتباس البول، الرباز، احتباس مواد الدماغ، الكبد، الرئة، بعض جتاويف جسم االنسان، وكانوا             
 ٠ ٩٩-٩١املرشد، ص ص: الرازي . يستخدمون انواعاً خمتلفة من األدوية لكل حالة

 ٠ أ ٢٢ - ب ٢١االستبصار، الورقة : يع ابن مج )٩٣(
 ٠ أ ٢٢نفسه، الورقة  )٩٤(
 ٠ أ ب ٢٢ - ب ٢١نفسه الورقة  )٩٥(
 ٠ أ ٢٢نفسه الورقة  )٩٦(
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 ٠ ب ٢٢نفسه، الورقة  )٩٧(
 ٠ أ ٢٣ -ب ٢٢نفسه، الورقة،  )٩٨(
 ٠ أ ٢٣نفسه، الورقة،  )٩٩(
 -احلدبـة   "تناولوا دراسة انزالق الفقرات      أ، ويالحظ أن مجيع األطباء الذين        ٢٣نفسه، الورقة    )١٠٠(

: أشاروا مجيعاً إىل خطورة حدبة الطفل، وأن سالمته معها مستحيلة، انظر، الـرازي              " االحديداب
ـ  ـ : ، ابن سيناء    ٩٥، ص ١١احلاوي، ج ، ويؤكـد الزهـراوي ذلـك       ٣٣٢، ص ٣القانون، ج

قد حدثت يف الصبا فال عالج      واما عالجها فهو أن ينظر، فإن كانت احلدبة         : " صراحة إذا يقول    
ـ " فيها وال منها برء البته       ـ   : ب، اجملوسي   ٢٨١، الورقة   ٢التصريف ج ، ١كامل الصناعة، جـ

 ٠ ب ٢٠١الورقة 
 . أ ب ٢٣نفسه، الورقة،  )١٠١(
 ٠ ب ٢٣نفسه، الورقة، )١٠٢(
 ٠ أ ٢٤ -ب ٢٣نفسه، الورقة، )١٠٣(
 ٠ أ ٢٤نفسه، الورقة، )١٠٤(
 ٠ ب -أ  ٢٤نفسه، الورقة )١٠٥(
خراج حيدث بورم وبال ورم، وهو رطوبة لزجة غليظة حتتقن يف عضو فتفسده وتفسـد               : الدبيله  )١٠٦(

ماحوهلا من األجسام ويطول مكثها فيه مث يتغري لون تلك الرطوبة إىل البياض، ويتولد يف تلـك                 
منها  الرطوبات اجسام صلبة خمتلفة ليست من جنس الرطوبة، وإذا ُبطت خرجت هذه االجسام              

 ٠ ٦٥التنوير ص: القمري 
احد العروق املشهورة غري الضوارب، وهو يف اليد عند املرفق يف اجلانب اإلنسي إىل ما               : الباسليق  )١٠٧(

 ٠ ١٨١مفاتيح العلوم  ص: ، اخلوارزمي ٦٩التنوير، ص: القمري . يلي اإلبط 
 ٠القيح : املده )١٠٨(
 ٠ ب ٢٤االستبصار، الورقة : ابن مجيع )١٠٩(
 ٠ أ ٢٥نفسه، الورقة )١١٠(
 ٠ أ ٢٥نفسه الورقة )١١١(
التنوير، : القمري  . مياه مطبوخة مع االدوية واالدهان، وما جيري جمراه ويصب يف املقعدة            : احلقن  )١١٢(
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 ٠ ٧٨ص
 ٠ ٧٧نفسه، ص. ما ُيقطر يف االنف ليجلب العطاس : السعوط )١١٣(
 ٠ أ ٢٥االستبصار، الورقة : ابن مجيع )١١٤(
 .ب ٢٥نفسه، الورقة، )١١٥(
 ٠ ب ٢٥نفسه، الورقة، )١١٦(
 ب، ونالحظ أن ابن مجيع يتفق يف مجيع هذه احلاالت الثالث مع مـا ذكـره                 ٢٥نفسه، الورقة   )١١٧(

إن احلدب اليت حتدث من قدام فال حيلة فيها وال برء منها، وكذلك اليت              : " الزهراوي إذ يقول    
ـ  " ر خاصة   ـاليت حتدث يف الظه   إىل اجلهتني أيضاً، وإمنا تعاجل منها        ، الورقـة   ٢التصريف، جـ

 ٠ ب ٢٨١
 ٠ ب ٢٥االستبصار، الورقة : ابن مجيع )١١٨(
 ٠ أ ب ٢٦ - ب ٢٥انظر هذه الطرق، الورقة )١١٩(
 ٠ أ ٢٨نفسه، الورقة  )١٢٠(
 ٠ أ ٢٨نفسه، الورقة  )١٢١(
 ٠ أ ٤٤ ب إىل ٢٨يقع هذا الباب يف سبعة عشر ورقة من  )١٢٢(
 ٠الحظ من حديثه هنا أن املريض كان أنثى وليس ذكراً ي )١٢٣(
 ٠مخس فقرات تقع بني الفقرات الصدرية والعصعص : القطن  )١٢٤(
، اخلوارزمي،  ٥٨التنوير، ص : القمري  . إحتباس الطبيعة، ووجع شديد يف القولون       :  القولنج   )١٢٥(

 ٠ ١٨٨مفاتيح العلوم ص 
من  أشهر األطباء يف اإلسالم، بل       ) م١٠٣٦/هـ  ٤٢٨(سيناء  أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن         )١٢٦(

إنه تبوأ مكانة عالية بني أطباء العامل، ومع ذلك فقد كان من أشهر فالسفة اإلسالم، غري أن طبه                  
اما كتبه الطبية فكثرية جداً على أن أشـهرها         " الشفاء"غلب على فلسفته، أشهر كتبه الفلسفية       

ي بقي أهم مصدر لتعليم الطب يف أوروبا حىت هناية القرن الثـامن             الذ" القانون يف الطب  "كتابة  
، القفطـي،   ٥٢تاريخ حكماء االسـالم، ص    : البيهقي. ملعلومات موسعة انظر    . عشر امليالدي   

: ، آرنولـد  ٤٣٧عيون االنبـاء ص : ، ابن ايب اصيبعة ٢٦٨إخبار العلماء بأخبار احلكماء، ص 
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 ٠ ٢٠٤ العربية، صاحلضارة: ، ريسلر ٤٧٢تراث اإلسالم، ص
" اثنتا عشـر مقالـة   "مجيع مؤلفاته بالسريانية اشهرها كناشة الكبري : يون فبن سرا" حيى"يوحنا   )١٢٧(

ترمجه الكاتب احلديثي اليب احلسن بن نفيس الطبيـب سـنة           " سبع مقاالت   " وكناشة الصغري   
، ابن ايب   ٢٤٨اخبار العلماء، ص  : ، القفطي   ٣٥٤الفهرست ص   : الندمي  . م  ٩٣٠/ هـ  ٣١٨

 ٠ ١٥٨عيون االنباء، ص: اصيبعة 
 ٠ ٥٥٢، ص١١لسان العرب، جـ: ابن منظور . اليبوسة : القحالة  )١٢٨(
انظـر،  " بالشـلل "ان تبطل حركة العضو ويصري يف حال املوت، وهو ما يعرف اليوم             : الفاجل   )١٢٩(

 ٠ ١٨٦مفاتيح العلوم، ص: ، اخلوارزمي ٥٣التنوير، ص: القمري 
الدم، املرة الصـفراء، املـرة      : هو أحد األخالط األربعة املكونة للغذاء املهضوم وهي         : لبلغم  ا )١٣٠(

. السوداء، البلغم، والبلغم مادة لوهنا أ بيض وقوامها بني الغليظ والرقيق فيها لزوجة واضـحة                
 ٠ ٥٠-٤٨، ص ص١القانون، جـ: ابن سيناء 

 من الدم، والبلغم، واملـرة الصـفراء، واملـرة          هو االخالط، وهي االمشاج وتتكون    : اخللط   )١٣١(
 .٢٠٤، اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، ص٧٣التنوير، ص: القمري.السوداء

 ٠ب ٣١ -ب ٢٨االستبصار، ورقة : ابن مجيع  )١٣٢(
 ٠ ب ٣١الورقة : نفسه  ) ١٣٣(
 ٠ ب ٣١نفسه، الورقة  ) ١٣٤(
دوية اليت تؤثر على األمراض أو مسـبباهتا،        التحليل يف عرف األطباء املسلمني هو استخدام األ        )١٣٥(

استبدال حال  : وهو ما يعرف باالستحالة عند احلكماء وهي        . وإحالتها عن حاهلا إىل حال آخر       
املبني يف شرح معاين الفاظ احلكمـاء       : اآلمدي  . الشيء يف ذاته أو صفة من صفاته يسرياً يسريا          

 ٠ ١٠٠واملتكلمني، ص
 ٠ ب ٣١ار، الورقة االستبص: ابن مجيع  )١٣٦(
 ٠ ب ٣١نفسه، الورقة  )١٣٧(
 ٠ ب ٣١نفسه، الورقة  )١٣٨(
 ٠ أ ٣٢نفسه، الورقة  )١٣٩(
 صمغ شجرة تنبت بارض الصني، لوهنا أصفر إىل (Rhem officinale)الراوند الصيين  )١٤٠(
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احلمره، يف طعمه لزوجة مع قبض يسري ومرارة يسريه، لـه استطبابات كثرية عنـد االطبـاء                
ـ      : ابن البيطار   . املسلمني السيما االمراض الباطنة       ٢اجلامع ملفردات االدوية واالغذيـة، جـ

معجـم  :  قبيسي   ٢٥٤حديقة االزهار يف ماهية العشب والعقار ص      : ، الوزير الغساين    ٤٢٢ص
 ٠ ٣٥٠االعشاب والنباتات الطبية ص

مفـاتيح  : ، اخلـوارزمي    ٥١صالتنوير،  : القمري  . صداع يف شق واحد من الرأس       : الشقيقه   )١٤١(
 ٠ ١٨٦العلوم، ص

 ٠ أ ٣٢االستبصار، الورقة : ابن مجيع  )١٤٢(
ن ضمن هذه األدوية الصرب السقوطري، واأليارج فيقرا، الغاريقون االبـيض، املقـل، ملـح               م )١٤٣(

 ٠ أ ٣٣ - ب ٣٢الدباغني، نفسه الورقة 
 ٠ ب ٣٢نفسه، الورقة  )١٤٤(
 ٠ ٣٨٤، ص٤لسان العرب، جـ: ور حدته، ابن منظ: سورته  )١٤٥(
 ٠ أ ٣٣االسبتصار، الورقة : ابن مجيع  )١٤٦(
 ٠ ب ٣٣نفسه، الورقة  )١٤٧(
 ٠ ب ٣٣نفسه، الورقة  )١٤٨(
 ٠ أ ب ٣٨ - ب ٣٧نفسه، الورقة  )١٤٩(
 ٠ ب ٣٨االستبصار، الورقة : ابن مجيع  )١٥٠(
 ٠ أ ٤٠ - أ ب ٣٩نفسه الورقة،  )١٥١(
 ٠ ٢٤٥، ص٧لسان العرب، جـ: ابن منظور . صغارها : اخ النواهض من الفر )١٥٢(
 ٠ ب ٤٢ -ب ٤٠االستبصار الورقة : ابن مجيع  )١٥٣(
 ٠ أ ٤٣ -ب ٤٢نفسه، الورقة  )١٥٤(
كل ما أغليت فيه األدوية، أو كان ماًء قراحاً، وصب على العضو فاتراً، أو غمس فيه                : النطول   )١٥٥(

 ٠ ٧٦التنوير ص:  العضو، القمري شيء من الصوف، أو خرق كبار ووضع على
 ٠ أ ب ٤٣االسبتصار، الورقة : ابن مجيع  )١٥٦(
 ٠ ب ٤٣نفسه، الورقة  )١٥٧(
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املقالة الصالحية يف إحياء الصـناعة  ) " م١١٩٨/ هـ ٥٩٤ت(هبة بن زين بن حسن : ابن مجيع   .١
 ٠ جماميع ٨/١٧٩اء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى رقم ميكروفيلم مركز احي" الطبية 

خمطوط "التصريف ملن عجز عن التأليف    ) " م١٠٠٩/ هـ  ٤٠٠ت(خلف بن العباس    : الزهراوي   .٢
 .مكتبة السليمانية، استانبول) ٥٠٢(بشري آغا، رقم 

خمطـوط رقـم    " كامل الصناعة الطبيـة     ) " م١٠٠٩/ هـ  ٤٠٠ت(علي بن العباس    : اجملوسي   .٣
 ٠، مكتبة جامعة استانبول، القسم العريب ٦٣٧٥

WאאW

/ هــ  ٦٦٨ت(ابو العباس موفق الدين أمحد بن القاسم بن خليفـة السـعدي   : ابن ايب اصيبعه    .٤
نزار رضا، منشورات دار مكتبـة احليـاة،        /حتقيق د " عيون االنباء يف طبقات األطباء    "،  )م١٢٦٩
 ٠م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥بريوت 

" ،  )م١٢٤٨/ هــ   ٦٤٦ت  (ضياء الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد االندلسـي           : ن البيطار   اب .٥
 ٠م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢دار الكتب العملية، بريوت " اجلامع ملفردات األدوية واالغذية 

وفيات األعيـان وانبـاء ابنـاء    "أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر،        : ابن خلكان    .٦
 ٠م ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ إحسان عباس، دار صادر، بريوت /حققه د" الزمان

" ،  ) "م١٠٣٦/ هــ   ٤٢٨ت(الشيخ الرئيس أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن علي           : ابن سيناء    .٧
سعيد اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بـريوت،         / حتقيق وتعليق   " القانون يف الطب    

 ٠م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤لبنان 
" كتاب العمدة يف اجلراحة     ) " م١٢٤٨/ هـ  ٦٤٦ت  (ن إسحاق املتطبب    يعقوب ب : ابن القف    .٨

 ٠م ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الركن ١ط
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، "لسان العرب"، )م١٣١١/ هـ ٧١١ت (ابو الفضل مجال الدين حممد بن املصري   : ابن منظور    .٩

 ٠م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠دار صادر، بريوت، 
كتـاب  " ،  )م١٢٨٨/ هـ٦٨٧ ت( حلسن عالء الدين بن أيب احلزم القرشي      ابو ا : ابن النفيس    .١٠

بول غليوجني، اهليئة املصـرية العامـة       / سلمان قطايه، مراجعة د   / حتقيق د " شرح تشريح القانون    
 ٠م١٩٨٨للكتاب 

املبني يف شـرح معـاين ألفـاظ احلكمـاء          ) " م١٢٣٣/ هـ  ٦٣١ت  (سيف الدين   : اآلمدي   .١١
 ٠م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣حسن حممود الشافعي، القاهرة / ، حتقيق د"واملتكلمني 

تاريخ حكماء اإلسالم   ) "م١١٧٠/ هـ  ٥٦٥ت  (ظهري الدين أيب احلسن علي بن زيد        : البهيقي   .١٢
 ٠م ١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦حتقيق حممد كرد علي، اجملمع العلمي العريب بدمشق، " 

دار "  علم الطـب     كتاب الذخرية يف  ) " م٩٠١/ هـ٢٨٨ت  (ثابت بن قره بن زهرون احلراين        .١٣
 ٠م ١٩٣٨املدينة للطباعة والنشر، بريوت، املطبعة األمريية بالقاهرة 

/  حتقيـق   " مفـاتيح العلـوم   " ،  )م٩٩٧/ هـ  ٣٨٧ت  (حممد بن أمحد بن يوسف      : اخلوارزمي   .١٤
 ٠م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ابراهيم االبياري، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب، بريوت 

دائـرة املعـارف    " احلاوي يف الطب    ) " م٩٢٣/هـ  ٣١١ت(بن زكريا   أبو بكر حممد    : الرازي   .١٥
/ حتقيـق د  " كتاب املرشد أو الفصـول      ) "م١٩٧٠/ هـ  ١٣٩٠العثمانية، حيدر آباد الدكن،     

 ٠) ت.د (١، جـ٧البريزكي اسكندر، جملة معهد املخطوات العربية، جملد 

ت معهد ملخطوطـات العربيـة،      حازم البكر الصديقي، منشورا   / حتقيق د " املنصوري يف الطب    "  .١٦
 ٠م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨الكويت ١ط

/ حتقيـق الـدكتور     " أدب الطبيب ) "ت اوائل القرن الرابع اهلجري    (اسحاق بن علي    : الرهاوي   .١٧
/ هـ  ١٤١٢مريزن سعيد عسريي، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض           

 ٠م ١٩٩٢

بغيـة الوعـاة يف   ) "م١٥٠٥/ هــ  ٩١١ت  ( بكر   جالل الدين عبد الرمحن بن أيب     : السيوطي   .١٨



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٤٢٤
 

حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعـة الثانيـة، دار الفكـر،           / حتقيق  " اة  ـقات اللغويني والنح  ـطب
 ٠م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩

بغية امللتمس يف تاريخ رجال     ) "م١٢٠٢/ هـ  ٥٩٩ت  (أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمريه        : الضيب   .١٩
 ٠م ١٩٦٧بريوت دار الكتاب العريب، " االندلس 

إخبار العلماء  ) "هـ١٢٤٨/ هـ٦٤٦ت(الوزير مجال الدين علي بن القاضي االشرف        : القفطي   .٢٠
 ) ت.د(، دار اآلثار للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان "بأخبار احلكماء

ـ ه١٣٧٠حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب املصرية،        / حتقيق  " إنباه الرواه على أنباه النحاه      " .٢١
 ٠م ١٩٥٠/ 

" التنوير يف االصطالحات الطبية ) " م٩٩٠/ هـ  ٣٨٠ت  (أبو منصور احلسن بن نوح      : القمري   .٢٢
/ هــ   ١٤١١اده حسن الكرخي، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الريـاض           ـغ/ حتقيق د 
 ٠م ١٩٩١

ين، حتقيق جتداد بن علي املازندرا    " الفهرست) "م١٠٤٦/ هـ  ٤٣٨ت(حممد بن إسحاق    : الندمي   .٢٣
 ٠م ١٩٨٨، دار املسرية ٣ط

حديقـة  ) "م١٦٠٣/ هــ   ١٠١٢ت بعـد    (أبو القاسم بن حممد بن إبراهيم       : الوزير الغساين    .٢٤
حممد العريب اخلطايب، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت        / حتقيق  " االزهار يف ماهية العشب والعقار      

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
 إحياء التـراث    دار" معجم االدباء   ) "م١٢٢٨/ هـ  ٦٢٦ت  (ابن عبد اهللا احلموي     : ياقوت   .٢٥

 ٠) ت.د(العريب، لبنان، بريوت 
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عربه وعلق عليه جرجيس فـتح اهللا، الطبعـة الثالثـة، دار            "تراث اإلسالم   . " توماس  : آرنولد   .٢٦
 ٠م ١٩٧٨الطليعة، بريوت، 

  ٠م ١٩٩٣منشورات عويدات، بريوت، باريس " احلضارة العربية . " جاك : ريسلر  .٢٧
حممد توفيق الرخاوي، مؤسسة    / نقله إىل العربية د   " أطلس تشريح اإلنسان    . " جوهانز  : سوبوتا   .٢٨
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 االهرام، القاهرة باالشتراك مع الناشر 
٢٩. Urbon, schwarzenberg. Munchen . Wien - Baltimore 1997 
هناية القرن  تعليم الطب يف املشرق اإلسالمي نظمه ومناهجه حىت         " مريزن سعيد مريزن    : عسريي   .٣٠

معهد البحوث العلمية واحياء التراث اإلسالمي، مركـز حبـوث الدراسـات            " السابع اهلجري   
 ٠هـ ١٤١٢اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب       " معجم االعشاب والنباتات الطبية     . " الدكتور حسان   : قبيسي   .٣١
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥العلمية، بريوت، لبنان 

 االمنـاء  عصام امليـاس، معهـد  / ترمجة د" جسم اإلنسان . " دافيد : بول، روبنشتاين  : لويس   .٣٢
 .م ١٩٨١العريب، بريوت، لبنان 
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، الطبعة األوىل، مؤسسة اعمال املوسوعة للنشر والتوزيـع، اململكـة           "املوسوعه العربية العاملية    " .٣٣
  . م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦العربية السعودية، الرياض، 

 


